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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Fevereiro de 2017 

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 

Quem olha a variação relativamente pequena nos preços dos ativos brasileiros no fechamento do mês pode não se dar 

conta da magnitude dos movimentos ocorridos nesse período, principalmente em função do quadro internacional.  

 

O mês começou com acentuado sell-off nas bolsas e aumento de volatilidade nos mercados internacionais, em razão do 

temor de que o forte crescimento da economia global e o mercado de trabalho mais apertado nos Estados Unidos possam 

levar à aceleração das taxas de inflação e de que isso obrigue o Fed a ser mais agressivo na retirada dos seus estímulos 

monetários. Adicionalmente, o Banco Central Europeu, através de seus comunicados, também colaborou para esse 

ambiente de volatilidade nos mercados. 

 

No Brasil, em meio à divulgação de dados que confirmam a retomada gradual da atividade econômica, a principal notícia 

veio de números de inflação surpreendentemente baixos. O IPCA de janeiro veio bem abaixo do esperado e o IPCA-15 

divulgado em fevereiro também sugere inflação abaixo das expectativas para o mês.  

 

Com isso, volta à mesa a discussão sobre a possibilidade de corte adicional na Selic, que parecia descartado após a 

divulgação da ata da última reunião do Copom, quando a taxa básica de juros foi reduzida para 6,75%. Nesse comunicado, 

o Comitê parecia “fechar a porta” para novos cortes, considerando “mais adequada a interrupção do processo de 

flexibilização monetária”, a não ser que houvesse “mudanças na evolução do cenário básico e do balanço de riscos”. 

Agora, a discussão é se o IPCA abaixo das expectativas do mercado pode ser considerado esse fator de mudança do 

cenário.  

No campo político, a principal novidade foi a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o que 

praticamente enterra as chances de aprovação da Reforma da Previdência nos próximos meses, na medida em que 

nenhuma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) pode ser pautada pelo Congresso enquanto a intervenção vigorar. Ao 

mesmo tempo, Michel Temer procura, com esse movimento, gerar um fator positivo para manter o Governo ainda ativo e 

talvez recuperar alguns pontos de popularidade, de modo a ser um agente mais relevante no processo eleitoral que se 

avizinha. 

1.2 Contribuição de performance 

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

demais carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance um pouco acima das suas rentabilidades 

intrínsecas, mas sem a necessidade de maior destaque nesta comunicação.  

Em fevereiro, houve um pequeno fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos em CDI dos fundos, e essa 

somatória de pequenos ganhos resultou em ganho de capital relevante no mês. Estamos também com uma estrutura de 

carrego mais adequada para esses portfólios, o que nos permite ter um bom equilíbrio entre adequada liquidez x risco x 

retorno do portfólio.  

Apesar de um forte fechamento na curva de juros nominais (pré-fixado) no mês de fevereiro, houve um comportamento 

bem diferente na curva de juros reais, uma vez que esta apresentou tanto abertura quanto fechamento conforme o prazo 

para o qual se olhava. Isso levou a ajustes técnicos nos spreads de crédito sem que houvesse qualquer motivo econômico 

para lastrear essas alterações. Consequentemente, a carteira de títulos hedgeados teve um resultado ligeiramente abaixo 

do seu carrego intrínseco. Já para aqueles fundos que possuem uma carteira de inflação livre, houve ganho, pois o duration 

dessas carteiras estava em linha com a parte da curva que apresentou fechamento. 

O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade acima da rentabilidade do seu benchmark (indexado ao 

IPCA – IMA-B5). Ao detalhar seu resultado, notamos que houve um ganho oriundo tanto do fechamento dos spreads de 

crédito quanto do posicionamento relativo da carteira proveniente da alteração da inclinação da curva de juros real. Essa 

combinação permitiu novamente devolver parte do alpha perdido no último semestre e melhorar mais ainda a performance 

do fundo em relação ao CDI.  
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1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Fevereiro foi outro mês caracterizado por baixa atividade no mercado de emissões primárias. Participamos apenas de três 

bookbuildings e houve poucos anúncios de novas ofertas ao se comparar com os últimos meses de 2017. Em conversa com 

algumas empresas potencialmente emissoras, notamos que elas diminuíram a urgência de captar recursos ainda no início 

do ano após o desenho de um cenário menos turvo para as eleições de outubro (condenação de Lula e não candidatura 

de Huck, entre outras dinâmicas eleitorais), o que significa que elas podem “gerenciar” melhor o timing de vinda ao 

mercado.  

Por outro lado, tivemos no mês uma série de anúncios ou ofertas que demandam mais trabalho de análise (novos emissores 

e alguns FIDCs) e acabam nos tomando um grande tempo. Outro ponto interessante é que ofertas com essas características 

acabam vindo com prêmio para aquelas mais simples e de empresas que acessam recorrentemente o mercado. 

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

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

apenas quatro bookbuildings e ainda há mais dois agendados para março. As liquidações desses bookbuildings ocorreram 

ao longo de fevereiro e do início de março. O mercado secundário manteve sua normalidade no mês, contudo fomos 

pouco ativos nesse mercado. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 106,20% do CDI no mês de fevereiro, resultado acima da rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. Destacamos nesse mês os bons resultados obtidos pelas carteiras de debêntures em 

CDI e LFSN. As demais carteiras tiveram uma performance em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem qualquer 

destaque extraordinário. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

O movimento de fechamento dos spreads de crédito da maioria dos ativos atrelados ao CDI continuou ao longo do mês 

de fevereiro, e as carteiras de debêntures em CDI e LFSN foram, respectivamente, as duas maiores contribuições de 

performance do fundo.  

O mercado de emissões primárias foi caracterizado por uma baixa atividade em fevereiro. Houve (ou estão em andamento) 

oito ofertas, das quais participamos de quatro bookbuildings; fomos alocados em todos, adicionalmente participamos de 

um club deal. Ainda haverá outros processos de bookbuilding ao longo do mês de março, o que possibilitará a aquisição 

de novos ativos. No mercado secundário, fomos pouco ativos no mês e atuamos somente na ponta de compra. 

Figura 1. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 
 

 

 
 

Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 3. Breakdown do fundo por rating  Figura 4. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP  

No mês de fevereiro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 110,8% do CDI, em linha com a rentabilidade-alvo de 

longo prazo que buscamos. A performance no mês foi devida principalmente às estratégias de debêntures em CDI e LFSN. 

As demais carteiras tiveram suas rentabilidades em linha com suas rentabilidades intrínsecas.  

Na carteira de debêntures CDI, continuamos a ter fechamentos dos spreads de crédito que, somados a um prêmio pago 

em uma emissão durante o mês, conferiram a maior parte do resultado dessa carteira. Destacamos também o resultado 

oriundo do carrego do portfólio. Na carteira de LFSN houve fechamento do spread de crédito de todos os ativos; contudo, 

mesmo com uma excelente rentabilidade, o seu atual tamanho na carteira total do fundo não permite que essa 

contribuição seja tão representativa quanto as demais estratégias. 

Importante comentar que, no último dia do mês, por motivos técnicos de mercado secundário, um ativo do portfólio foi 

remarcado (precificação Anbima), e isso detraiu bastante o resultado do fundo no último dia do mês. Não havia evento de 

crédito para justificar tal dinâmica e, conforme esperado, a marcação desse papel voltou aos níveis anteriores já nos 

primeiros dias de março. Caso isso não tivesse ocorrido, a rentabilidade de fevereiro estaria mais em linha com o topo do 

nosso target de rentabilidade de longo prazo. 

Podemos dizer que o bom resultado desse mês teve basicamente os mesmos motivos do mês anterior, entretanto em menor 

magnitude. Foi a composição de (i) uma melhor estrutura de carrego do fundo e (ii) um retorno à dinâmica de fechamento 

dos spreads de crédito, tanto para os ativos em CDI quanto em IPCA 

Figura 5. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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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 janeiro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,74% (ante 0,54% do benchmark 

- IMA-B5) no mês e, igualmente, de (b) 2,26% (ante 1,88% do benchmark - IMA-B5) no ano.  

O fato de o fundo estar aplicado em juro real contribuiu mais para a sua rentabilidade no mês, pois houve um forte 

fechamento da curva na mesma região em que estava o “duration equivalente” do fundo. A performance desse período, 

acima do benchmark, deveu-se tanto (i) às mudanças de inclinações em algumas partes da curva (principalmente ao 

flattening da parte longa) quanto (ii) ao fechamento do spread de crédito em alguns títulos da carteira.  

Uma vez que o risco de mercado do fundo está atrelado ao seu benchmark, o ganho proveniente da curva deveu-se ao 

“posicionamento relativo” do risco do fundo em relação ao IMA-B5. O DV01 do fundo manteve-se ligeiramente mais 

aplicado que o do benchmark do fundo (DV01 IMA-B5), fato que também colaborou com o Efeito Curva (fig. 9). Importante 

mencionar, novamente, que ainda mantemos nossa visão de que essa posição aplicada em IMA-B5 terá uma rentabilidade 

maior do que o CDI no médio prazo. 

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), houve um ganho relevante no resultado consolidado, causado pelo 

fechamento de spreads de crédito de parte dos ativos do fundo, principalmente daqueles que estavam mais “gordinhos”. 

Essa dinâmica de fechamento dos spreads de crédito, que teve início ainda em dezembro, manteve comportamento similar 

também no mês de fevereiro. Ainda acreditamos que há espaço adicional para o fechamento dos spreads em diversos 

ativos da carteira ao longo do ano. 

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

dentro do escopo de atuação do fundo, selecionamos somente uma, cujo bookbuilding ocorrerá na primeira semana de 

março. Adicionalmente, liquidamos uma operação cujo bookbuilding ocorreu em janeiro. 

Figura 9. Atribuição de resultados em fevereiro 
 

 

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 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP  

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 97,8% do CDI no mês de fevereiro, resultado abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo e do que gostaríamos. Nesse mês, os destaques positivos foram as carteiras de 

debêntures em CDI e LFSN. Mostramos essa distribuição de resultado mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

O movimento de fechamento dos spreads de crédito da maioria dos ativos atrelados ao CDI continuou ao longo do mês 

de fevereiro, e as carteiras de debêntures em CDI e LFSN foram, respectivamente, as duas maiores contribuições de 

performance do fundo. Já a carteira de debêntures hedgeadas teve um resultado um pouco abaixo do seu carrego 

intrínseco, devido ao comportamento da curva de juros reais, na qual houve aberturas e fechamentos em diferentes pontos 

da curva.  

A subcarteira “Caixa + Outros” teve uma rentabilidade abaixo do CDI no mês (68,8% do CDI), devido ao resultado da 

posição de NTN-F casada (mais detalhes dessa posição na carta de Nov-17). 

O mercado de emissões primárias foi caracterizado por uma baixa atividade em fevereiro. Participamos de um club deal e 

houve (ou estão em andamento) oito ofertas, das quais participamos de quatro bookbuildings; fomos alocados em todos. 

Ainda haverá outros processos de bookbuilding durante o mês de março, o que possibilitará ao fundo adquirir novos ativos. 

No mercado secundário, fomos pouco ativos no mês e atuamos somente na ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 14. Breakdown do fundo por rating  Figura 15. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST 

 
 Fonte: AZ QUEST 
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6. Fundo AZ Legan Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 106,77% do CDI no mês de fevereiro, resultado ligeiramente acima da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas subcarteiras do fundo apresentaram bons resultados, 

com destaque para as carteiras de debêntures em CDI e LFSN. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente 

nas figuras 16 e 17 abaixo. 

As maiores contribuições de performance no mês foram, respectivamente, as carteiras de debêntures em CDI e LFSN, 

resultados oriundos do fechamento dos spreads de crédito de boa parcela dos títulos de ambas as subcarteiras. As demais 

carteiras do fundo apresentaram resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca, com exceção da carteira de 

debêntures hedge, que teve um resultado um pouco abaixo do CDI no mês. 

O mercado de emissões primárias foi caracterizado por uma baixa atividade em fevereiro. Participamos de um club deal e 

houve (ou estão em andamento) oito ofertas, das quais participamos de quatro bookbuildings; fomos alocados em todos. 

Ainda haverá outros processos de bookbuilding durante o mês de março, o que possibilitará ao fundo adquirir novos ativos. 

Já no mercado secundário, fomos pouco ativos. 

Figura 16. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2018 - YTD 

 
 

 

 

Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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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/

