
 
 

1 

 

Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Março 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 

De modo geral, no mês de março, o mercado seguiu sendo pautado pelas mesmas variáveis do mês anterior. De um lado, 

esteve o impulso positivo com a perspectiva de melhora das condições macroeconômicas no Brasil. De outro, o “vento 

contra” do cenário global, em função das incertezas geradas pelo risco de escalada do protecionismo global e pelo 

processo de normalização monetária nas principais economias. Por fim, mantivemos um olho no cenário político-eleitoral 

brasileiro, ainda imerso em incertezas, conversas e tentativas de acordos. 

Os mercados globais sacudiram com mais uma rodada de medidas protecionistas implementadas pelo governo norte-

americano, que visam devolver competividade a alguns setores da economia e reduzir o déficit comercial na maior 

economia do mundo. A primeira decisão foi sobretaxar as importações de aço e alumínio vindas de diversos países, que foi 

seguida da imposição de tarifas sobre US$ 50 bilhões em importações da China. 

No Brasil, seguimos em gradual processo de recuperação da economia, com baixos índices de inflação e tendência de 

melhora nas contas públicas, com déficit externo controlado. Os fundamentos que embasam a expectativa de crescimento 

da economia em 2018 seguem em curso (aumento da confiança e da concessão de crédito às famílias e melhora gradual 

do emprego). Assim, apesar dos resultados mistos dos indicadores de atividade mais recentes, mantemos a projeção para 

o PIB de 2018 em 2,9%. 

Com relação à política monetária, o Banco Central reduziu a Selic em 25 pb e indicou que o ciclo de cortes seguirá na 

reunião de maio, levando a taxa de juros básica para a mínima histórica de 25 pb. Diante do nosso cenário para a inflação, 

que não comporta surpresas adicionais em relação ao esperado pela autoridade monetária, julgamos que o ciclo de 

afrouxamento monetário se encerrará em maio. 

A questão fiscal segue como o principal fator de risco da economia brasileira, embora marginalmente os dados fiscais 

venham se beneficiando de uma melhora na receita. A manutenção da trajetória de recuperação dos resultados primários 

e a redução do risco fiscal no médio prazo seguem plenamente dependentes do cumprimento do teto de gastos no 

próximo ciclo eleitoral. 

Diante de um quadro mais belicoso, o mercado parece se conformar com um ambiente cada vez menos propício para a 

votação de reformas e medidas econômicas importantes. Com um cenário externo relativamente acomodado e sem a 

perspectiva de grandes novidades vindas da economia local, o mercado estará cada vez mais sensível ao noticiário 

político, que certamente será fonte crescente de notícias, especulações e muita volatilidade. 

1.2 Contribuição de performance 

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

debêntures hedge. As demais carteiras tiveram, para a maioria dos mandatos, uma performance acima das suas 

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

Em março, houve um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos atrelados ao CDI, sendo que para alguns 

deles houve fechamentos expressivos que geraram um relevante resultado de ganho de capital no mês. Ainda que tenha 

ocorrido essa dinâmica, o fundo continua com uma estrutura de carrego adequada para esses portfólios, o que nos permite 

ter um bom equilíbrio entre adequada liquidez x risco x retorno do portfólio.  

Em março houve também um forte fechamento na curva de juros (real e pré-fixada), o que levou a ganhos expressivos para 

os fundos que possuem carteira de inflação livre. Ainda que o tamanho de risco incorrido seja baixo, a magnitude do 

fechamento acarretou um resultado expressivo para o nível de exposição. O fato gerador desse movimento da curva foi o 

corte de juros pelo BC, em conjunto com um comunicado (pós-anúncio) que sinaliza a intenção de, pelo menos, um corte 

adicional na reunião de maio. Isso provocou um ajuste técnico nos vértices de maior inclinação da curva, principalmente 

nos de prazos intermediários. 
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A carteira de títulos hedgeados não apresentou ganhos relevantes no mês para a maioria dos fundos, visto que os spreads 

de crédito nessa carteira apresentaram poucas variações e, no agregado, tiveram um efeito de soma próxima a zero. A 

exceção vai para o Altro, cujo comportamento é detalhado na seção dedicada ao fundo.  

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

IPCA – IMA-B5). Ao detalhar seu resultado, observa-se que seu principal componente de ganho foi estar atrelado ao 

benchmark. Houve também um pequeno ganho proveniente da parcela de crédito quanto à alocação de risco em 

diferentes pontos da curva, contudo agregaram pouco ganho em relação do índice IMAB-5.  

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Diferentemente dos meses iniciais deste ano, tivemos um mês de março com alta atividade no mercado de emissões 

primárias. Participamos de sete bookbuildings e declinamos de pelo menos outros quatro, por entender que os termos e 

condições dessas ofertas não estavam em linha com os parâmetros dos fundos (principalmente a taxa de emissão). 

Interessante mencionar que houve um perfil bem diversificado de emissores, pertencentes a diferentes setores da economia, 

com a presença de alguns pouco recorrentes no mercado de capitais (em emissões de debêntures), visto que obtinham 

linhas de crédito muito baratas via financiamento do BNDES. 

Ainda não é possível dizer que isso se tornará uma tendência em nosso mercado, contudo é um exemplo prático dos efeitos 

das diretrizes econômicas adotadas no governo Temer. Como participantes do mercado de capitais, saudamos esse efeito, 

que nos beneficia em termos de diversificação de empresas a serem investidas; também celebramos o efeito positivo nas 

contas fiscais nacionais em não financiar a custos subsidiados empresas maduras, bem geridas e com capacidade e 

balanço para realizar esse tipo de operação no mercado financeiro e de capitais. 

O mercado secundário manteve sua normalidade no mês e nós fomos moderadamente ativos em ambas as pontas. 

Realizamos operações tanto para melhorar o carrego do fundo quanto para ajustes técnicos de enquadramentos. Tivemos 

também a oportunidade de acrescentar um nome novo à carteira de alguns fundos, mais especificamente à carteira de 

debêntures hedgeadas.
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

AZ Quest Luce teve um rendimento de 102,55% do CDI no mês de março, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque positivo foi o bom resultado da carteira de debêntures em CDI. 

Na outra ponta, a carteira de LFSN apresentou resultado abaixo do CDI no mês, entretanto com baixo impacto no resultado 

global do fundo. As demais carteiras tiveram uma performance em linha com suas rentabilidades intrínsecas. Mostramos 

essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram a maior contribuição de performance no mês, pois houve um movimento acentuado de 

fechamento dos spreads de crédito para a maioria dos ativos dessa subcarteira. Já a carteira de LFSN teve uma 

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

alteração foi de 0,25% do CDI e faz parte da flutuação de preço intrínseca nesse tipo de ativo.  

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente vinte ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de cinco bookbuildings e fomos alocados em três deles. Adicionalmente, 

compramos uma LF diretamente com o banco emissor. Já no mercado secundário, fomos poucos ativos e atuamos em 

ambas as pontas. 

Figura 1. Atribuição de resultados em março  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 março, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 130,45% do CDI, acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo que buscamos. A performance no mês decorreu principalmente das estratégias de (i) debêntures em CDI, (ii) 

debêntures hedgeadas, (iii) inflação livre e (iv) FIDC. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 

5 e 6 abaixo. 

No mês, a carteira de debêntures em CDI foi a de maior contribuição de performance do fundo, pois houve um movimento 

de fechamento dos spreads de crédito da grande maioria dos ativos dessa subcarteira. O Altro foi o fundo sob nossa gestão 

que mais se beneficiou dessa dinâmica; seu ganho de capital no mês agregou quase 3/4 do alpha gerado do fundo no 

mês. Ainda que tenha ocorrido toda essa dinâmica, o fundo continua com uma estrutura de carrego adequada para esses 

portfólios, o que nos permite ter um bom equilíbrio entre adequada liquidez x risco x retorno do portfólio. 

A parcela de “inflação livre” teve uma grande rentabilidade e contribuição no resultado total; isso se deveu ao forte 

fechamento da curva de juro real. No início do mês, decidimos aumentar marginalmente essa carteira, em razão dos 

prêmios embutidos e da possibilidade de eventos assimetricamente positivos, principalmente do Copom. A decisão mostrou-

se acertada e contribuiu mais do que o inicialmente esperado (ver item 1.2). Tendo ocorrido isso, optamos por hedgear uma 

parcela dessa posição. 

A carteira de debêntures hedgeadas também apresentou um ganho de capital relevante, vindo majoritariamente de ativos 

específicos que não estão presentes nos outros fundos que se utilizam dessa mesma estratégia (limitados pelos respectivos 

regulamentos). Ressalvados por esse fato, podemos dizer que os spreads de crédito dessa subcarteira mantiveram-se 

aproximadamente constantes ao longo do mês. 

Já a carteira de FIDCs, diferentemente do usual, teve um ganho de capital devido a uma remarcação feita pelo 

administrador em um dos ativos. O procedimento foi adotado pelo administrador do Altro para um único FIDC da carteira, 

que teve um alto grau de negociação no secundário. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente vinte ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de sete bookbuildings e fomos alocados em seis deles. Boa parte das 

liquidações ocorreram ainda ao longo de março, o que contribuiu para o perfil de diversificação e rentabilidade da carteira. 

Já no mercado secundário, fomos ativos com predominância na ponta de compra. 

Figura 5. Atribuição de resultados em março  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 março, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 1,63% (ante 1,62% do benchmark 

- IMA-B5) no mês e (b) 3,93% (ante 3,53% do benchmark - IMA-B5) no ano.  

Mais uma vez, o fato de o fundo estar aplicado em juro real foi o que mais contribuiu para a sua rentabilidade no mês, dado 

que houve um forte fechamento da curva na mesma região em que estava o “duration equivalente” do fundo. Em relação 

ao seu benchmark, a sua performance ficou em linha, uma vez que os pequenos ganhos oriundos da parcela de crédito e 

posicionamento relativo à curva foram praticamente neutralizados pelos custos do fundo (fig. 9).  

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. Podemos dizer que o efeito curva do mês foi uma soma 

de pequenos resultados em cada ativo integrante do portfólio que praticamente se anularam ao longo do mês. De toda 

forma, mantemos nossa visão de que a posição aplicada em IMA-B5 terá uma rentabilidade maior do que a do CDI no 

médio prazo, e é a esse fator que queremos estar mais atentos.  

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), houve um pequeno ganho no resultado consolidado, proveniente da 

soma de aberturas e fechamentos dos spreads dos diversos ativos componentes do fundo. Ainda temos posições nas quais 

consideramos haver “gordura”, com possibilidade de destravar esse ganho represado a qualquer momento. 

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

dentro do escopo de atuação do fundo, de somente dois bookbuildings e fomos alocados em ambos No mercado 

secundário, fomos ativos principalmente na venda de ativos, pois fez-se necessário enquadrar o fundo a alguns parâmetros 

do regulamento.  

Figura 9. Atribuição de resultados em março 
 

 

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 110,43% do CDI no mês de março, resultado bastante acima da 

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

debêntures em CDI, (ii) inflação livre e (iii) FIDC. Mostramos essa distribuição de resultado mais detalhadamente nas figuras 

12 e 13 abaixo. 

As debêntures em CDI foram as maiores contribuições de performance do fundo no mês, pois houve um movimento 

acentuado de fechamento dos spreads de crédito da grande maioria dos ativos dessa subcarteira. Já o bom resultado da 

carteira de inflação livre foi oriundo do forte fechamento na curva de juros real; ainda que o tamanho de risco incorrido 

seja baixo, a magnitude do fechamento acarretou valores expressivos no mês, conforme explicado no item 1.2 acima. 

Na carteira de FIDCs, diferentemente do usual, tivemos ganho de capital devido a uma remarcação feita pelo 

administrador em um dos ativos. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente vinte ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de sete bookbuildings e fomos alocados em seis deles. Adicionalmente, 

compramos uma LF diretamente com o banco emissor. No mercado secundário, fomos pouco ativos e atuamos somente 

na ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em março  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 Legan Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 110,55% do CDI no mês de março, resultado 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 (i) debêntures em CDI, (ii) inflação livre e (iii) FIDC. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente 

nas figuras 16 e 17 abaixo. 

A maior contribuição de performance no mês foi a carteira de debêntures em CDI, resultado oriundo do fechamento dos 

spreads de crédito da grande maioria dos títulos dessa subcarteira. Já o bom resultado da carteira de inflação livre foi 

oriundo do forte fechamento na curva de juros real; ainda que o tamanho de risco incorrido seja baixo, a magnitude do 

fechamento acarretou valores expressivos no mês, conforme explicado no item 1.2 acima. 

As demais carteiras do fundo, incluindo a de carteira de FIDC, apresentaram resultado em linha com a sua rentabilidade 

intrínseca. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente vinte ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de sete bookbuildings e fomos alocados em seis deles. Adicionalmente, 

compramos LF diretamente com o banco emissor. Já no mercado secundário, fomos pouco ativos e priorizamos a venda 

de ativos específicos para o enquadramento do fundo à nova legislação de RPPS. 

Figura 16. Atribuição de resultados em março  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/

