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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Agosto 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 

Assim como em meses anteriores, os olhos dos investidores estiveram voltados para eventos e dados econômicos vindos do 

mercado internacional e da corrida presidencial no Brasil.  

Em decisão amplamente esperada pelo mercado, o FED manteve a taxa de juros estável no intervalo entre 1,75% e 2,00%, 

reforçando que a economia americana segue crescendo em ritmo acelerado e que, apesar de o mercado de trabalho 

continuar a se fortalecer, não há pressão de salários e a taxa de inflação permanece próxima da meta. 

O mais novo capítulo da guerra comercial EUA x China se desenvolveu em meio às frustradas negociações comerciais entre 

os dois países, com sobretaxas de ambos os lados. A aversão ao risco gerada pelas tensões comerciais e a crise em alguns 

países emergentes levaram a um movimento de queda nas taxas de juros mais longas nos EUA, com a Treasury de 10 anos 

recuando do patamar de 3% para o nível de 2,88% ao final do mês, além de grande volatilidade no mercado de câmbio. 

O EUR/USD chegou a cair 2,5% no intramês, mas se recuperou, fechando em valorização de 0,20%. 

No entanto, o mês foi especialmente volátil para os países emergentes, impactados pela crise na Turquia. A lira turca atingiu 

seu nível mais baixo diante das contínuas preocupações com a economia do país e do agravamento das relações 

diplomáticas com os Estados Unidos, que anunciaram um plano de aumento de tarifas sobre importações de aço e alumínio 

turcos em resposta à negativa de recurso que pedia a libertação de um pastor americano. 

Diante disso, o real sofreu forte desvalorização de 10%, os juros subiram e a bolsa apresentou queda (com muita volatilidade), 

tudo isso consequência do cenário externo, mas também do nosso quadro eleitoral. A turbulência perdeu força ao longo 

do mês após o Banco Central da Turquia anunciar medidas para garantir a liquidez do sistema financeiro do país e restringir 

apostas especulativas na desvalorização da lira, o que ajudou a melhorar o cenário externo. Mas não podemos deixar de 

mencionar a crise na Argentina, que impediu um maior abrandamento para os mercados emergentes. 

Conforme esperado, no Brasil as atenções do mercado se concentraram na corrida presidencial e nos discursos e propostas 

econômicas dos principais candidatos. Ainda que algumas tendências pareçam se consolidar, o certo é que ainda há 

muita incerteza em relação ao resultado final da eleição e que o início da propaganda eleitoral deverá trazer mudanças 

no quadro das pesquisas. 

A economia segue um lento processo de recuperação dos efeitos da greve dos caminhoneiros de maio, com núcleos de 

inflação controlados apesar de certa pressão vinda de preços administrados, especialmente em função da alta da gasolina 

e da energia elétrica. O IPCA-15 de agosto mostrou desaceleração para 0,13% MoM, ligeiramente acima da projeção dos 

analistas, mas, ainda assim, mantiveram-se as projeções de inflação abaixo da meta para o ano. 

Seguimos com a estratégia de focar na gestão de risco e na preservação de capital dos nossos portfólios, através de uma 

gestão bastante ativa, com constante utilização de hedges e atenção às potenciais assimetrias e ao valor esperado dos 

ativos diante do cenário acima apresentado. 
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1.2 Contribuição de Performance 

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

debêntures hedgeadas. As demais carteiras tiveram uma performance mista cujas especificidades comentaremos nas 

seções dedicadas a cada fundo. 

Em agosto, as curvas de juros (real e pré-fixada) apresentaram uma abertura e também um flattening no miolo da curva de 

juros reais. Isso decorreu principalmente do cenário externo (enfraquecimento dos mercados emergentes) e das eleições 

no Brasil. Entramos no mês com baixo risco de mercado para os fundos e, mais uma vez, aproveitamos a volatilidade dos 

preços para destravar ganhos existentes nas carteiras de títulos hedgeados dos diversos fundos. 

Desse modo, a carteira de títulos hedgeados teve um bom destaque, contribuindo de forma relevante com o resultado do 

mês, mesmo num momento de mercado estressado, com forte abertura nas taxas de juros. A grande maioria dos ativos 

dessa carteira apresentou fechamento nos seus spreads de crédito. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade acima do seu benchmark (indexado ao IPCA – IMA-B5), 

porém um pouco abaixo do CDI. Apesar de o fundo ainda estar em parte atrelado ao IMA-B5, foi possível gerar alpha tanto 

pelo Efeito Curva quanto pelo Efeito Crédito (fig. 9), pois mantivemos o risco do fundo mais underweight em relação ao seu 

benchmark, principalmente na segunda metade de agosto. Manteremos esse tipo de posicionamento conservador até as 

eleições, salvo algum sinal extraordinário. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O mês apresentou um bom pipeline de emissões no mercado primário, ainda que muitas delas tenham seu processo de 

bookbuilding somente no mês de setembro. Por isso, acreditamos que em setembro também podem ser anunciadas novas 

ofertas, numa dinâmica bem oposta ao que esperávamos (e escrevemos) no mês anterior. Aparentemente, as 

preocupações geradas pelas eleições e pelo mercado externo ruim não foram suficientes para deixar os emissores mais 

cautelosos e, na outra ponta, os compradores continuam com disposição para investir, independentemente do cenário.  

O mercado secundário mantém a sua normalidade e fomos bem atuantes em agosto, com volumes financeiros e de 

negócios significativamente superiores aos de julho, mês que já havia sido bem representativo. Atuamos majoritariamente 

na ponta de compra, além de vendas pontuais de ativos que enxergamos como já precificados corretamente, 

principalmente no mercado de ativos incentivados, cujos spreads de créditos já estão extremamente baixos para alguns 

nomes. Contudo, eles continuam demandados por aqueles investidores que olham a taxa absoluta e a isenção tributária. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

três e declinamos de outras três. Houve ainda a liquidação de cinco ativos e temos uma debênture a ser liquidada no início 

de setembro. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 104,04% do CDI no mês de agosto, resultado um pouco acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês os destaques foram as carteiras de debêntures em CDI e LFSN. 

Mostramos essa distribuição de resultados 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. 

Para a carteira de debêntures, tivemos algumas variações nos spreads de crédito, tanto de abertura quanto de 

fechamento, e o resultado disso foi um ganho de capital que fez essa carteira rodar acima da sua rentabilidade intrínseca. 

Já o resultado da carteira de LFSN deveu-se ao movimento de abertura da curva de juros, conforme dinâmica já explicada 

nas cartas dos meses de maio e junho deste ano. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de apenas um bookbuilding e nele fomos alocados. Adicionalmente, 

liquidaram-se três operações no mês. Fomos bastante ativos no mercado secundário e atuamos principalmente na ponta 

de compra. 

Figura 1. Atribuição de resultados em agosto  Figura 2. Atribuição de resultados em 2018 – 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 agosto, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 114,6% do CDI, em linha com sua rentabilidade pretendida 

de longo prazo. Nesse mês praticamente todas as carteiras tiveram boa rentabilidade, entretanto destacaremos apenas as 

carteiras de debêntures hedgeadas e FIDC, devido tanto à rentabilidade quanto ao valor agregado no fundo. Mostramos 

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

A estratégia de debêntures hedgeadas teve um ganho de capital relevante devido ao fechamento do spread de crédito 

da maioria dos seus ativos, sendo que alguns deles contribuíram com valor representativo para o fundo. Apesar do mercado 

estressado, houve forte demanda por ativos isentos em IPCA (item 1.2). A carteira de FIDC mais uma vez contou com boa 

rentabilidade, devido ao seu alto carrego intrínseco. 

O ganho de capital destravado em parte dos ativos da carteira hedgeada demanda um constante trabalho de 

“reciclagem”, deixando aqueles com spreads baixos para alocar naqueles com spreads mais “gordos”, principalmente via 

emissões primárias. A carteira de FIDC mais uma vez contou com boa rentabilidade, devido ao seu alto carrego intrínseco.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro de nosso escopo de atuação, acabamos participando de três bookbuildings e fomos alocados em todos. 

Declinamos de três ofertas por entender que seus termos e condições não eram adequados (principalmente a taxa de 

emissão) para o Altro. No mercado secundário, fomos bastante ativos na reciclagem da carteira de debêntures hedgeadas 

e também realizamos compras nos ativos em CDI. 

Figura 5. Atribuição de resultados em agosto  Figura 6. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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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 agosto, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +0,50% (ante -0,26% do benchmark 

– IMA-B5) no mês, acumulando (b) 5,88% (ante 4,06% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

O fundo apresentou uma rentabilidade positiva, pouco abaixo do CDI, mesmo ainda atrelado ao IMA-B5, cujo resultado foi 

negativo no mês. Tal situação decorreu tanto do Efeito Crédito (principal contribuidor) quanto do Efeito Curva (fig. 9). O 

primeiro foi causado por forte fechamento dos spreads de crédito, principalmente em alguns ativos específicos, e o segundo 

pelo posicionamento relativo do risco de mercado do fundo vis-à-vis o benchmark. Nossa visão no momento é de que 

diminuiremos gradualmente o risco do fundo até uma maior definição do quadro eleitoral.  

O fluxo comprador de papéis isentos, já comentado na carta passada, continuou bem forte, fato que justificou parte do 

resultado no mês. Entendemos que a demanda por ativos isentos continuará alta nos próximos meses, muito embora o 

resultado oriundo de ganho de capital, tal como observado nos últimos dois meses, não deva se repetir com a mesma 

magnitude. Continuamos com a seletividade em nossas alocações, priorizando as ofertas primárias com yields mais 

“gordinhos” e risco de crédito adequado, nos quais entendemos que existirá gordura. Infelizmente, resultados como esse 

não ocorrem todo mês. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos somente de um bookbuilding, no qual fomos alocados. No mercado 

secundário fomos bastante ativos em ambas as pontas, em busca da melhoria de carrego do fundo.  

Figura 9. Atribuição de resultados em agosto 
 

 

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 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 103,88% do CDI no mês de agosto, resultado um pouco acima da 

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

com destaque para as estratégias de debêntures em CDI, debêntures hedgeadas e FIDC. Mostramos essa distribuição mais 

detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

A carteira de debêntures em CDI foi a maior contribuição de performance do fundo; tivemos algumas variações nos spreads 

de crédito, tanto de abertura quanto de fechamento, e o resultado disso foi um ganho de capital que fez essa carteira 

rodar acima da sua rentabilidade intrínseca. Para a carteira de FIDC, o resultado foi todo devido ao bom carrego dessa 

subestratégia.  

A estratégia de debêntures hedgeadas também obteve resultado relevante no mês, uma vez que o fechamento de spread 

de alguns ativos desse portfólio gerou um resultado expressivo de ganho de capital. Por fim, as demais carteiras tiveram 

retorno um pouco acima de suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum evento que mereça mais destaque. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados nos dois. Adicionalmente, 

liquidaram-se três operações no mês. Já no mercado secundário, fomos bastante ativos para o fundo na ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em agosto  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 103,46% do CDI no mês de agosto, resultado em linha com a rentabilidade-alvo 

de longo prazo que buscamos. Nesse mês, as diversas carteiras do fundo apresentaram bons resultados, com destaque para 

as estratégias de debêntures em CDI, debêntures hedgeadas e FIDC. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

A carteira de debêntures em CDI foi a maior contribuição de performance do fundo; tivemos algumas variações nos spreads 

de crédito, tanto de abertura quanto de fechamento, e o resultado disso foi um ganho que fez essa carteira rodar acima 

da sua rentabilidade intrínseca. Para a carteira de FIDC, o resultado foi todo devido ao bom carrego dessa subestratégia. 

O resultado da estratégia de debêntures hedgeadas também foi relevante no mês, uma vez que o fechamento de spread 

de alguns ativos desse portfólio gerou um resultado expressivo de ganho de capital. O racional continua válido ainda que 

se consolide o resultado negativo da parcela de “inflação livre”. Por fim, as demais carteiras tiveram retorno um pouco 

acima ou em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum evento que mereça mais destaque. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de apenas um bookbuilding e nele fomos alocados. Adicionalmente, 

liquidaram-se três operações no mês. Já no mercado secundário, nossa atuação foi imaterial para esse fundo. 

Figura 16. Atribuição de resultados em agosto  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 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/

