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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Setembro de 2019 

Prezado(a) cotista,  

Utilizaremos este espaço como mais uma fonte de informação e troca de ideias com nossos cotistas. Além disso, 

abordaremos nesta carta mensal os itens relacionados ao desempenho do mercado de crédito e de cada um de nossos 

fundos no respectivo período. Nossa publicação pode ser lida de forma modular, isto é, o completo entendimento de 

determinado tópico não dependerá da leitura prévia de outro tópico.  

1.1 Considerações 

A disputa entre China e Estados Unidos tem sido o principal evento econômico do ano e, em setembro, não foi diferente. 

Ainda que certos eventos indicassem algum tipo de moderação no conflito, a ameaça de controle de fluxo de capitais 

para a China, ao final do mês, reduziu as expectativas de um acordo neste momento. A despeito dos ruídos de curto prazo, 

o mais importante é entender as consequências estruturais desse conflito para o comércio e o crescimento globais.  

Dados recentes mostram que a China não tem conseguido sustentar a retomada de crescimento apresentada no primeiro 

trimestre. Acreditamos que estímulos contracíclicos poderiam levar a uma estabilização, mas dificilmente teremos uma 

significativa aceleração da atividade no gigante asiático.  

Por outro lado, os Estados Unidos seguem surpreendendo pela robustez de sua economia. E, diante dessa dicotomia entre 

os riscos externos e a força da economia interna, o Federal Reserve voltou a cortar os juros em 0,25 p.p. De todo modo, a 

deterioração da economia global e o aumento do ruído doméstico com a proximidade do calendário eleitoral devem tirar 

fôlego da economia norte-americana nos próximos meses e é provável que o FED apresente mais cortes de juros. 

No Brasil, a recuperação da atividade segue em ritmo lento. Sinais mistos das pesquisas de produção industrial, ainda em 

terreno negativo, e do comércio do IBGE, que trouxe uma surpresa positiva, evidenciam descompasso e fragilidade do ciclo 

de recuperação atual. Já na inflação, seguimos tendo surpresas para baixo.  

Na política monetária, o Copom de setembro sinalizou a possibilidade de mais afrouxamento nos próximos meses. A inflação 

baixa, a recuperação lenta e as projeções reveladas pelo Banco Central reforçam nossa expectativa de que há espaço 

para mais cortes da taxa Selic.  

Nesse contexto, ao analisar o cenário de 2020 com ausência de pressão inflacionária e postura mais acomodatícia do 

Banco Central, aumenta a probabilidade de uma retomada mais firme da atividade e temos expectativa de crescimento 

acima da média do mercado para o ano que vem. 
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1.2 Contribuição de performance 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos a contribuição do resultado da carteira de debêntures em CDI e debêntures 

hedgeadas. As demais carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance sem grandes destaques para fins 

de comunicação. 

Em setembro, as curvas de juros (real e prefixada) apresentaram forte fechamento, que foi acompanhado por um aumento 

de inclinação (bull steepening). A composição e a magnitude desses movimentos geraram boa contribuição no resultado 

dos fundos que possuem um pouco de risco de mercado. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou bom resultado esse mês. Os ativos dessa estratégia apresentaram mais 

fechamentos que aberturas de spread de crédito, em especial as debêntures que não são incentivadas e têm um pouco 

mais de prêmio, e a somatória dos resultados foi positiva. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade bastante acima do CDI e ligeiramente abaixo de seu 

benchmark (IMA-B5). Estar atrelado ao juro real foi o que gerou maior contribuição nesse mês. Geramos alpha também pelo 

Efeito Curva, pois estamos com risco de mercado acima do benchmark. Já o Efeito Crédito detraiu o resultado do fundo 

novamente, devido à correção técnica dos spreads de crédito dos ativos isentos na carteira do fundo. 

No mercado de crédito offshore, tivemos um cenário e uma dinâmica favoráveis para os bonds corporativos brasileiros, o 

que possibilitou bom desempenho desses ativos. Aproveitamos para aumentar um pouco nossa carteira e isso gerou bom 

resultado para a estratégia Offshore esse mês. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Após três meses de pipeline mais leve, setembro apresentou forte retomada no anúncio de emissões, ainda que muitas delas 

terão seu processo de precificação somente no mês de outubro. Começamos a observar os bancos coordenadores com 

mais cautela na precificação dessas emissões (após muitas emissões terem falhado) e esperamos books com taxas iniciais 

mais adequadas à frente.  

Nesse contexto de pipeline mais aquecido, vale notar a grande diversidade de setores e a presença até de novos emissores 

e de setores que ainda não acessavam o mercado de crédito local. Entendemos que isso é benéfico em termos de 

diversificação e contribui para o desenvolvimento do mercado como um todo. Alguns desses emissores basicamente só 

acessavam o mercado offshore, e aproveitaram-se das condições favoráveis (prazo e taxa) no mercado local para realizar 

seu ALM (gestão de passivo). Basicamente, aproveitaram para pré-pagar dívidas offshore mais caras. 

O mercado secundário seguiu sua normalidade e tivemos atuação relevante em setembro. Conseguimos vender bons 

volumes de ativos cujos spreads atingiram níveis que não faziam mais sentido (principalmente aqueles atrelados ao % do 

CDI) e repor com ativos com mais “gordura”. Realizamos essa troca sem custos relevantes para o resultado mensal. Ao longo 

do ano tivemos disciplina e seletividade no mercado primário, o que nos proporcionou uma carteira “leve”, e agora temos 

bastante agilidade para nos mover enquanto alguns estão ainda “pesados”, digerindo os excessos...  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 32 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos cujo processo de precificação ocorreria em setembro, acabamos 

participando de duas ofertas e declinamos de outras seis. Fomos alocados em uma operação, que foi liquidada ainda em 

setembro. Para outubro teremos uma agenda cheia. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 99,4% do CDI no mês de setembro, resultado um pouco abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias do fundo apresentaram resultados de acordo com suas 

rentabilidades intrínsecas, com exceção da carteira de LFSN. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente 

nas figuras 1 e 2 abaixo. 

Na estratégia de debêntures em CDI, continuou o movimento de reprecificação dos ativos indexados a %CDI (abertura dos 

spreads de crédito). Por outro lado, tivemos também fechamentos de spread de crédito de alguns poucos ativos dessa 

carteira (principalmente em CDI +), que acabaram compensando as aberturas. 

Para a carteira de LFSN, o retorno abaixo do CDI foi devido ao movimento de fechamento da curva de juros, em linha com 

a dinâmica já explicada em cartas anteriores. Por não termos aumentado nossa posição de hedge, não houve 

neutralização mais acurada desse movimento de juros. 

As demais estratégias do fundo apresentaram resultados praticamente em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem 

nenhum destaque. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 32 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em um deles. Para esse 

fundo fomos bastante ativos no mercado secundário; atuamos em ambas as pontas e buscamos uma melhoria estrutural 

do carrego futuro do Luce. 

Figura 1. Atribuição de resultados em setembro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

 

Figura 3. Breakdown do fundo por rating  Figura 4. Breakdown do fundo por setor 
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP 

No mês de setembro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 122,4% do CDI, acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo que buscamos. Nesse mês, destacamos as carteiras de debêntures em CDI, debêntures hedgeadas e estratégia 

Offshore. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo.  

Na carteira de debêntures em CDI, tivemos um bom resultado devido ao fechamento do spread de crédito de alguns ativos 

que estavam ainda com alguma gordura (todos em CDI +). Os ativos indexados ao % do CDI continuaram apresentando 

aberturas de suas taxas, contudo, como nossa exposição desse tipo de ativo na carteira é baixa, seu impacto não foi 

relevante.  

A estratégia de debêntures hedgeadas apresentou bom resultado no mês. Tivemos o fechamento de spread da maioria de 

seus ativos, principalmente aqueles não isentos, que estavam com bastante prêmio e buscaram ajustar seus spreads a taxas 

mais condizentes com o mercado, gerando assim resultado positivo nessa estratégia. Vale destacar a parcela de inflação 

livre (sem hedge) que se beneficiou nesse mês, devido ao forte fechamento da curva de juro real.  

A estratégia Offshore se beneficiou da dinâmica favorável aos bonds corporativos brasileiros de maneira geral, em meio a 

uma melhora de humor externo (risk on). Num cenário no qual imperam os baixíssimos yields em todo o mundo, a busca de 

taxas gera automaticamente um aumento da demanda pelos nossos ativos, justificando o bom resultado. Isso posto, ao 

longo do mês aproveitamos para aumentar essa estratégia dentro do fundo, adicionando quatro novos ativos. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 32 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro de nosso escopo de atuação, acabamos participando de dois bookbuildings e fomos alocados em um deles. No 

secundário, fomos mais ativos na ponta de venda, saindo de ativos de baixo carrego. 

Figura 5. Atribuição de resultados em setembro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 
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Figura 7. Breakdown do fundo por rating  Figura 8. Breakdown do fundo por setor 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de setembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +1,69% (ante 1,74% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 10,67% (ante 10,27% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

O fato de estar aplicado em juro real foi o que mais contribuiu para a sua rentabilidade nominal no mês, dado que houve 

um forte fechamento da curva de juros reais, em maior magnitude do que a abertura do mês anterior. Em relação ao IMA-

B5, o fundo performou um pouco abaixo, pois o alpha agregado pelo Efeito Curva não foi suficiente para fazer uma 

imunização completa do Efeito Crédito somado aos custos do fundo (fig. 9).  

Ao longo do mês, decidimos manter o risco do fundo acima do IMA-B5, pois entendemos que ainda há espaço para algum 

fechamento na curva de juros em função dos dados macroeconômicos apresentados pelo país (ver 1.1). Aliás, temos nos 

utilizado desse canal de risco de mercado para imunizar uma abertura mais estrutural dos spreads de crédito dessa carteira 

sem ter que aumentar o perfil de risco de crédito do fundo. Acreditamos que esse view tático perdurará por mais algum 

tempo.  

O Efeito Crédito detraiu resultado do fundo esse mês, retirando boa parte do alpha gerado pelo Efeito Curva. As correções 

técnicas nos preços dos ativos isentos (ver carta de agosto) continuaram ao longo desse mês; assim, a grande maioria dos 

ativos de nossa carteira apresentou aberturas de seus spreads. Reforçamos que não vemos deterioração da qualidade 

creditícia desses ativos e que esse movimento de preços é técnico.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 32 ofertas primárias. Não participamos de nenhum 

bookbuilding no mês. No mercado secundário, atuamos de maneira modesta, apenas na ponta de compra. 

Figura 9. Atribuição de resultados em setembro 
 

 

Efeito Curva: Corresponde ao componente de resultado proveniente da parcela de risco de mercado 

existente nos títulos da carteira do fundo. 

Efeito Crédito: Corresponde ao componente de resultado proveniente da parcela de risco de crédito 

existente nos títulos da carteira do fundo. Este item captura tanto os juros adicionais por se carregar um 

título de crédito quanto o efeito das variações do spread de crédito de cada ativo que compõe o fundo. 

Fonte: AZ QUEST 
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Figura 9.1. Curva de juros reais 

 

Fonte: AZQUEST 

 

Figura 10. Breakdown do fundo por rating  Figura 11. Breakdown do fundo por setor 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP 

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 110,9% do CDI no mês de setembro, resultado bastante acima da 

sua rentabilidade-alvo de longo prazo. De forma geral, as diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, com 

destaque para a carteira de debêntures em CDI e debêntures hedgeadas. Mostramos essa distribuição mais 

detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

O resultado da estratégia de debêntures em CDI foi bastante positivo, devido ao fechamento do spread de crédito de 

alguns poucos ativos dessa carteira que ainda estavam com alguma “gordura” (todos em CDI +). No geral, continuou a 

correção dos preços (abertura de spread de crédito) de ativos indexados a %CDI. 

A carteira de debêntures hedgeadas também apresentou bom resultado esse mês. Os ativos dessa estratégia apresentaram 

mais fechamentos que aberturas de spread de crédito, em especial as debêntures não incentivadas, que estavam com 

bastante prêmio e buscaram ajustar seus spreads a taxas mais condizentes com o mercado, gerando assim resultado 

positivo nessa estratégia. Adicionalmente, a carteira de inflação livre acrescentou um bom resultado, visto o forte 

fechamento da curva de juros no mês. 

As demais carteiras tiveram retorno praticamente em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum evento que 

mereça mais destaque. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 32 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em um deles. No mercado 

secundário, não fomos ativos para esse mandato. 

Figura 12. Atribuição de resultados em setembro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 
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Figura 14. Breakdown do fundo por rating  Figura 15. Breakdown do fundo por setor 
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 104,4% do CDI no mês de setembro, resultado em linha com a sua rentabilidade-

alvo de longo prazo. As diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, com destaque para a carteira de 

debêntures em CDI e de debêntures hedgeadas em conjunto com a inflação livre. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo.  

Na estratégia de debêntures em CDI houve o fechamento do spread de crédito de alguns poucos ativos dessa carteira que 

ainda estavam com alguma “gordura” (todos em CDI +). No geral, continuou a correção dos preços (abertura de spread 

de crédito) de ativos indexados a %CDI. 

A carteira de debêntures hedgeadas também apresentou bom resultado esse mês. Os ativos dessa estratégia apresentaram 

mais fechamentos que aberturas de spread de crédito, em especial as debêntures não incentivadas, que estavam com 

bastante prêmio e buscaram ajustar seus spreads a taxas mais condizentes com o mercado, gerando assim resultado 

positivo nessa estratégia. Vale ainda destacar que, apesar de pequena, a parcela de inflação livre contribuiu de maneira 

bastante positiva para o resultado consolidado da estratégia, dado o forte movimento de fechamento da curva no mês. 

As demais carteiras tiveram retorno praticamente em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum evento que 

mereça mais destaque. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 32 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em um deles. Fomos ativos 

no mercado secundário para esse mandato; atuamos tanto na ponta de compra quanto na de venda, vendendo ativos 

cujos spreads atingiram níveis que não faziam mais sentido para o fundo e comprando outros com taxas mais “gordas”. 

Figura 16. Atribuição de resultados em setembro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 
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Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 
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_______________________________________________________________________________ 
As informações contidas neste material são de caráter meramente e exclusivamente informativo, não se tratando de qualquer recomendação de compra ou venda de qualquer ativo negociado 

nos mercados financeiro e de capitais. A AZ QUEST não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste material. A AZ Quest Investimentos Ltda. 

não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É fundamental 

a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de 

impostos. Todos os fundos de investimento geridos pela AZ Quest Investimentos Ltda. utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da 

forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Nenhum fundo conta com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo 

Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

 

 

Riscos gerais: em função das aplicações do fundo, eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem 

ocasionar valorizações ou desvalorizações de suas cotas. Para obtenção do Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, 

além de eventuais informações adicionais, favor entrar em contato com a administradora dos fundos da AZ Quest Investimentos 

Ltda. Para mais informações, ligue para (55) 11 3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. 

http://www.azquest.com.br/

