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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Abril de 2018 

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  

O quadro político e econômico internacional, bem como seu consequente impacto no valor dos ativos financeiros, voltou 

a estar no centro das nossas discussões nesse mês. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, o conflito sírio, a 

trajetória de crescimento americano e a desaceleração da Europa foram temas recorrentes em nossas análises. 

O mês começou com as autoridades chinesas fazendo uma retaliação ao aumento de impostos sobre as importações de 

aço e alumínio aprovado pelo governo americano. Houve também uma contra resposta a essa retaliação, contudo a 

tensão foi diminuindo com os dois gigantes se mostrando abertos a negociações. O mais provável é que a política “América 

para os americanos” terá novos capítulos adiante.  

A economia norte-americana segue confirmando sua força, com o PIB crescendo acima do esperado. A elevação dos 

preços das commodities, somada ao bom desempenho da economia, reforça o cenário de aumento gradual dos juros por 

parte do FED. Com isso, as taxas da Treasury de 2 anos e 10 anos seguiram se elevando e o dólar se valorizou em relação à 

maior parte das moedas. 

No Brasil, seguimos com dados que confirmam a lenta recuperação da economia e as baixas taxas de inflação. A despeito 

da tensão geopolítica e da guerra comercial, as commodities seguem em nível elevado, o que favorece nosso resultado 

comercial e, consequentemente, o do saldo em conta-corrente. 

Mesmo diante do fluxo de entrada de moeda estrangeira, o principal destaque do mês foi a forte desvalorização do real 

frente ao dólar, diante de um carry trade cada vez mais apertado em função da perspectiva de juros mais altos nos Estados 

Unidos. Ainda que a inflação corrente se mantenha baixa, esse nível de desvalorização já impacta a expectativa de 

inflação futura e, consequentemente, o mercado de juros, que apresentou elevação de taxas nos vértices mais longos da 

curva. 

Do lado político, após os debates em torno da prisão do ex-presidente Lula, o foco volta a ser as articulações partidárias e 

o resultado das pesquisas eleitorais que possam dar alguma sinalização (mesmo que ainda muito frágil) sobre a dinâmica 

das eleições. Em conjunto com outras dinâmicas relacionadas às eleições, já notamos alguma contaminação dos preços 

dos ativos. 

1.2 Contribuição de performance 

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

demais carteiras tiveram, para a maioria dos mandatos, uma performance em linha ou ligeiramente abaixo das suas 

rentabilidades intrínsecas, cujas especificidades comentaremos nas seções dedicadas a cada fundo. 

Novamente houve um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos atrelados ao CDI, sem qualquer destaque 

individual, porém a somatória de pequenos ganhos resultou em um bom ganho de capital no mês. Estamos bem ativos para 

manter a adequada estrutura de carrego para esses portfólios, o que nos permite ter um bom equilíbrio entre correta liquidez 

x risco x retorno do portfólio.  

Em abril a curva de juros (real e pré-fixada) teve um aumento na sua inclinação, pelo fechamento da parte “médio-curta” 

e uma abertura da parcela restante. O fato gerador desse movimento da curva foi basicamente a deterioração do cenário 

externo em conjunto com a volatilidade política brasileira, conforme explicado no item 1.1. Dado o contexto e a magnitude 

do movimento, tivemos, de forma geral, um bom resultado nesses subportfólios, com performance em linha com o CDI ou 

ligeiramente inferior a ele. 

A carteira de títulos hedgeados não apresentou ganhos relevantes no mês para a maioria dos fundos, pois os ganhos 

gerados na parcela de crédito foram anulados pela perda do aumento de inclinação da curva. Esse ganho de crédito veio 

em alguns ativos específicos, por um fechamento nos seus spreads de crédito. Para os demais ativos dessa carteira houve 

um efeito de soma próximo a zero.  
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O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade superior ao benchmark (indexado ao IPCA – IMA-B5). Ao 

detalhar seu resultado, observa-se que o principal componente de ganho foi o fato de estar atrelado ao benchmark 

somado ao alpha gerado pela soma do componente de crédito e pelo posicionamento relativo do portfólio em relação 

ao IMA-B5.  

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O mês de abril foi marcado por um arrefecimento no mercado primário, porém o início de maio já demonstrou uma 

alteração nessa tendência. Notamos, como que em continuidade em relação ao mês anterior, as empresas testando o 

mercado para emitir seus títulos com taxas mais baixas, uma dinâmica natural e em linha com a lei de oferta x demanda. 

Entretanto, há uma tentativa desses emissores de vender a lógica (um pouco “torta” ao nosso ver) de que uma Selic mais 

baixa gera spreads de crédito mais baixos. Não corroboramos essa tese! 

O mercado secundário manteve sua normalidade no mês e nós fomos bem ativos em ambas as pontas, mas com uma 

certa predominância na venda. Realizamos operações tanto para melhorar o carrego do fundo quanto para vendas 

estruturais, pois achamos que alguns ativos já estão caros e não há mais sentido em mantê-los em nosso portfólio. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 11 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos e cujo processo ocorreria ainda em abril, acabamos participando de 

apenas um bookbuilding; declinamos de pelo menos outros cinco, por entender que os termos e condições dessas ofertas 

não estavam em linha com os parâmetros dos fundos (principalmente a taxa de emissão). Houve ainda a liquidação de 

três debêntures cujos bookbuildings ocorreram em março.  

Importante mencionar que, por mais um mês, empresas de diferentes setores da economia foram vistas vindo a mercado 

e/ou fazendo leitura de possíveis captações. Isso é muito saudável para o nosso mercado e corrobora a tese de que juros 

mais baixos, em conjunto com menor oferta de crédito subsidiado (principalmente do BNDES), permitirão um aumento 

relevante nas emissões de mercado de capitais.  
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 104,27% do CDI no mês de abril, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês os destaques positivos foram os bons resultados das carteiras de debêntures 

em CDI e LFSN. Na outra ponta, tivemos a carteira de LF, que apresentou resultado abaixo do CDI no mês, entretanto com 

baixo impacto no resultado global do fundo. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 1 e 2 

abaixo. 

As carteiras de debêntures em CDI e LFSN foram, respectivamente, as duas maiores contribuições de performance do fundo, 

resultados oriundos do fechamento dos spreads de crédito dos títulos de ambas as carteiras. Já a carteira de LF teve uma 

rentabilidade abaixo do CDI, devido a uma pequena abertura dos spreads de crédito de um emissor específico; essa 

alteração foi de 0,78% do CDI e faz parte da flutuação de preço intrínseca a esse tipo de ativo. As demais carteiras tiveram 

uma performance em linha com suas rentabilidades intrínsecas. 

O fluxo de ofertas primárias foi fraco no mês de abril; houve (ou estão em andamento) aproximadamente 11 ofertas 

primárias. Não participamos de nenhum processo de bookbuilding por entender que os termos e condições dessas ofertas 

não eram adequados (principalmente a taxa de emissão) e/ou não estavam dentro do escopo de atuação do fundo. 

Houve ainda a liquidação de duas emissões cujos bookbuildings ocorreram em março.  

Já no mercado secundário fomos bem ativos, principalmente na ponta de venda; fizemos algumas vendas estruturais, pois 

consideramos que alguns ativos estavam caros e não havia mais sentido em mantê-los em nosso portfólio. Adicionalmente, 

pretendemos aumentar a parcela de caixa nesse fundo.  

 

Figura 1. Atribuição de resultados em abril  Figura 2. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 
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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 abril, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 106,84% do CDI, um pouco abaixo da rentabilidade 

pretendida de longo prazo. A performance no mês decorreu principalmente das carteiras de debêntures em CDI e FIDC; as 

demais tiveram uma performance em linha com suas rentabilidades intrínsecas ou ligeiramente abaixo delas. Mostramos 

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

A carteira de debêntures em CDI teve resultado positivo devido ao fechamento dos spreads de crédito da grande maioria 

dos ativos dessa subcarteira; essa somatória de pequenos ganhos foi o que gerou o ganho de capital no mês. Já a parcela 

de “inflação livre”, cuja posição diminuímos no mês passado (ver a carta de março), e a de debêntures hedgeadas 

renderam praticamente em linha com o CDI. 

No mês, optamos por diminuir algumas de nossas posições que, em nossa opinião, já estavam um pouco caras ou envolviam 

um certo aumento do risco de crédito do papel ou ainda um risco de recompra iminente, que conferiria devolução de boa 

parte do ganho de capital capturado desde a emissão. Logo após termos diminuído quase toda nossa posição, a recompra 

foi anunciada e, dessa forma, ficou praticamente neutralizada a perda que haveria no fundo caso não tivéssemos realizado 

essa venda. Nesse “recall” feito pela Emissora, é importante observar que não enxergávamos que essa recompra seria tão 

próxima ao nosso call de saída; valeu a máxima existente em nossa indústria de que “timing é tudo em gestão”. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 11 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro de nosso escopo de atuação e cujo processo ocorreria ainda em abril, acabamos participando de apenas um 

bookbuilding e declinamos de outros cinco, por entender que os termos e condições dessas ofertas não estavam em linha 

com os parâmetros dos fundos (principalmente a taxa de emissão). Houve ainda a liquidação de um FIDC cujo bookbuilding 

ocorreu em março.  

Figura 5. Atribuição de resultados em abril  Figura 6. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 
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Figura 10. Breakdown do fundo por rating  Figura 11. Breakdown do fundo por setor 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de abril, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,60% (ante 0,42% do benchmark - 

IMA-B5) no mês e (b) 4,55% (ante 3,97% do benchmark - IMA-B5) no ano.  

Diferentemente dos meses anteriores, estar somente aplicado em juro real não foi o único diferencial para a rentabilidade 

do mês. Devemos levar em consideração também o alpha gerado pelo Efeito Crédito e pelo Efeito Curva, que possibilitaram 

ao fundo superar tanto o benchmark quanto o CDI.  

O IMAB-5 ficou ligeiramente abaixo do CDI em abril, já que houve um aumento da inclinação da curva de juro real com 

uma abertura da parte média longa da curva e essa parcela gerou perda na rentabilidade total do indexador.  Já por 

outro lado, houve também na sua porção média curta da curva um fechamento e isso gerou um resultado positivo para o 

mesmo IMAB-5. A soma dos dois componentes fez com que o benchmark rendesse aproximadamente 81% do CDI. 

Adicionalmente, por estarmos com o risco de nosso portfólio alocado de forma diferente ao risco do benchmark o fundo 

teve um ganho adicional proveniente do Efeito Curva (fig. 9). A soma desses dois fatores explica parte da performance 

positiva no mês.  

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), o principal ganho veio do fechamento dos spreads de crédito de alguns 

ativos específicos. Para os demais ativos houve uma série de aberturas e fechamentos menos expressivos cuja soma dos 

efeitos também foi positiva, embora não mereça maiores destaques. O Efeito Crédito foi o que possibilitou ao fundo termos 

uma performance acima do benchmark e do CDI, conforme dito anteriormente. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 11 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas que 

estariam dentro do nosso escopo de atuação e cujo processo ocorreria ainda em abril, acabamos não participando de 

nenhuma, por entender que os termos e condições dessas ofertas não estavam em linha com os parâmetros dos fundos 

(principalmente a taxa de emissão).  

Figura 9. Atribuição de resultados em abril 
 

 

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: AZQUEST 
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Figura 9.1. Curva de juro real 
 

 

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 101,01% do CDI no mês de abril, resultado em linha com a 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, os destaques positivos foram as carteiras de 

debêntures em CDI e FIDC e da posição de NTN-F casada. Já as carteiras de debêntures hedge e inflação livre, no 

consolidado, apresentaram resultado abaixo do CDI no mês (conforme explicado no item 1.2), entretanto com baixo 

impacto no resultado global do fundo. Mostramos essa distribuição de resultado mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 

abaixo. 

A carteira de debêntures em CDI teve uma boa parcela do seu resultado proveniente do fechamento de spread de crédito, 

sem qualquer destaque individual, porém a somatória de pequenos ganhos resultou em um bom ganho de capital. Para os 

FIDCs o resultado é basicamente a rentabilidade intrínseca da carteira (carrego). Já na estratégia “Caixa + Outros” ocorreu 

a volatilidade natural dessa posição (mais detalhes na carta de Nov-17). 

Aproveitamos uma oportunidade para aumentar a posição de um FIDC já existente no fundo via mercado secundário e, 

como essa compra foi realizada com um preço acima do PAR, houve perda no ajuste da marcação a mercado. 

Aumentamos a posição nesse ativo por entender que, mesmo pagando um certo prêmio, a sua relação risco x retorno 

continua bastante interessante. 

O fluxo de ofertas primárias foi fraco no mês de abril. Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 

11 ofertas primárias. Participamos de um único bookbuilding (do qual acabamos sendo cortados) por entender que os 

termos e condições dessas ofertas não eram adequados (principalmente a taxa de emissão) e/ou não estavam dentro do 

escopo de atuação do fundo. Houve ainda a liquidação de três emissões cujos bookbuildings ocorreram em março. Já no 

mercado secundário fomos bem ativos, principalmente na ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em abril  Figura 13. Atribuição de resultados em 2018 - 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 105,76% do CDI no mês de abril, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. As diversas subcarteiras do fundo apresentaram bons resultados, com destaque para 

as carteiras de (i) debêntures em CDI, (ii) debêntures hedge e (iii) FIDC. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

A carteira de debêntures em CDI teve uma boa parcela do seu resultado proveniente do fechamento de spread de crédito, 

sem qualquer destaque individual, porém a somatória de pequenos ganhos resultou em um bom ganho de capital. Já o 

resultado positivo da estratégia de debêntures hedge foi devido ao fechamento do spread de crédito de um emissor 

específico. Diferentemente dos demais fundos que se utilizam dessa estratégia, esse resultado positivo deve-se a alocações 

de diferentes proporções existentes em cada mandato.  

Para os FIDCs o resultado é basicamente a rentabilidade intrínseca da carteira (carrego). Aproveitamos uma oportunidade 

para aumentar a posição de um FIDC já existente no fundo via mercado secundário e, como essa compra foi realizada 

com um preço acima do PAR, houve perda no ajuste da marcação a mercado. Aumentamos a posição nesse ativo por 

entender que, mesmo pagando um certo prêmio, a sua relação risco x retorno continua bastante interessante. 

O fluxo de ofertas primárias foi fraco no mês de abril. Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 

11 ofertas primárias; participamos apenas de um bookbuilding (do qual acabamos sendo cortados) por entender que os 

termos e condições dessas ofertas não eram adequados (principalmente a taxa de emissão) e/ou não estavam dentro do 

escopo de atuação do fundo. Houve ainda a liquidação de três emissões cujos bookbuildings ocorreram em março. Já no 

mercado secundário não fomos muito ativos; operamos volumes pequenos tanto na ponta de compra quanto na de venda. 

Figura 16. Atribuição de resultados em abril  Figura 17. Atribuição de resultados em 2018 - 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 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/

