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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Julho 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  

Em um mês de poucas novidades no lado macroeconômico, o mercado esteve atento aos desdobramentos da corrida 

eleitoral e da crescente guerra comercial global. Ainda no lado econômico, dados recentes reforçam alguns dos principais 

temas de investimentos locais e internacionais. 

No Brasil, os núcleos da inflação permaneceram em patamar baixo após o choque de preços gerado pela greve dos 

caminhoneiros em maio, ao mesmo tempo que dados dos mercados de trabalho seguem indicando enorme capacidade 

ociosa na economia brasileira e desaceleração da renda das famílias. Entendemos que essa elevada ociosidade fará com 

que a inflação subjacente se mantenha em níveis baixos por um longo período, mesmo em um eventual cenário de 

aceleração da atividade econômica, abrindo espaço para que o Banco Central siga com a taxa de juros em nível 

“estimulativo”. Esse quadro seguirá válido enquanto o Governo mantiver algum grau de responsabilidade fiscal e o 

cumprimento das regras do teto de gasto, bem como se uma eventual deterioração de expectativas não levar a uma 

desvalorização expressiva da taxa de câmbio. 

Ainda que os dados recentes confirmem que os grandes impactos da greve dos caminhoneiros na atividade econômica e 

nos números de inflação estão sendo gradualmente revertidos, o forte movimento de valorização dos ativos de risco no 

Brasil se deu em função da evolução do quadro político-eleitoral. 

O mercado reagiu positivamente ao apoio dos partidos do “Centrão” à candidatura de Geraldo Alckmin na eleição 

presidencial. O Ibovespa subiu 8,88%, o dólar fechou em queda de 3,2% e a curva de juros apresentou movimento de queda 

ao longo de todo o mês. O mercado celebra o fato de o acordo conferir ao candidato mais comprometido e com mais 

condições políticas de seguir com a agenda de reformas mais de 40% de exposição no tempo de televisão e uma enorme 

capilaridade de apoios e palanques regionais. 

No âmbito internacional, os últimos dados a respeito da economia confirmam o cenário-base de um mundo crescendo em 

ritmos diferentes nas principiais regiões econômicas, sendo os Estados Unidos o principal destaque, com aceleração do 

crescimento sem pressões de preços ou salários. A Europa também apresentou números satisfatórios, mas os dados recentes 

mostraram que a desaceleração vista no 1º trimestre deste ano não foi causada meramente por efeitos transitórios e pode 

ser a norma pelos próximos meses. 

Ainda que o ambiente internacional seja, em geral, bastante positivo e pró-risco, a principal fonte de volatilidade nos 

mercados nesse mês foi gerada pelo bate-boca, com tweets e declarações, na batalha comercial travada entre as maiores 

economias do mundo. No ato mais recente, que certamente não foi o último, o governo americano divulgou a intenção 

de levar a cabo um novo aumento de tarifa pelos importadores americanos sobre mais de seis mil produtos chineses, que 

somam USD 200 bilhões anuais, em mais um sinal de elevação da tensão comercial entre os dois países. 

As autoridades chinesas, por sua vez, anunciaram cortes de impostos e medidas de afrouxamento fiscal e monetário para 

estimular o consumo doméstico e o investimento dos governos locais em infraestrutura. Ademais, seu Banco Central pouco 

tem feito para conter a forte desvalorização da sua moeda, o que aumenta a competitividade das exportações do gigante 

asiático e não ajuda na retórica da guerra comercial com os Estados Unidos. 

O mercado avalia os impactos das sucessivas medidas protecionistas promovidas pelo governo americano nas diferentes 

regiões do mundo. Ainda que sua magnitude seja de difícil mensuração, alguns efeitos já podem ser sentidos, como a 

valorização do dólar e a desaceleração dos indicadores de confiança na Europa, região mais dependente do comércio 

internacional. Outras, no entanto, precisarão de mais tempo para ser avaliadas, como os impactos inflacionários dessa 

política, que poderão ser fonte de risco no futuro. 

Para este mês, espera-se especial foco do mercado na definição das alianças e chapas para a eleição presidencial, e no 

início da campanha na televisão, que poderá gerar mudanças nas pesquisas e consequentes impactos nos preços dos 

ativos financeiros. 
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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, de 

debêntures hedgeadas e inflação livre. As demais carteiras tiveram uma performance mista cujas especificidades 

comentaremos nas seções dedicadas a cada fundo. 

Em julho, diferentemente dos meses anteriores, as curvas de juros (real e pré-fixada) apresentaram um fechamento (exceto 

a parte curta dos juros reais) devido principalmente a: (i) notícias relacionadas às coligações entre partidos para as próximas 

eleições e (ii) a ausência de notícias nos fronts Legislativo e Judiciário. Com esses ajustes e a melhoria na percepção de risco 

pelos agentes, conseguimos destravar alguns ganhos em ativos indexados à inflação. 

A carteira de títulos hedgeados em conjunto com a de inflação livre foi a que teve maior destaque, contribuindo de forma 

significativa com o resultado do mês. A grande maioria dos ativos apresentou fechamento nos seus spreads de crédito, em 

parte devido a motivos técnicos na inclinação da curva longa. 

O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade em linha com a do benchmark (indexado ao IPCA – IMA-

B5), porém superior ao CDI. Mantivemos o risco do fundo ligeiramente underweight ao do benchmark, voltando a igualá-lo 

no início de agosto. Até as eleições, salvo algum sinal extraordinário, tenderemos a manter o risco do fundo em linha com 

o risco do IMA-B5. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O mês foi caracterizado por um ritmo mais baixo de emissões no mercado primário, contudo cerca de metade delas veio 

em linha com o que esperamos para os fundos e conseguimos alocá-las no montante que queríamos. Acreditamos que o 

ritmo das ofertas deverá desacelerar até as eleições presidenciais, pois muitas empresas não vão querer enfrentar a 

possibilidade de ter uma captação frustrada por um mercado que pode vir a azedar durante o período de road show 

durante as eleições. 

O mercado secundário mantém a sua normalidade e julho foi o mês em que fomos mais atuantes no último trimestre. 

Atuamos majoritariamente na ponta de compra, além de algumas vendas pontuais de ativos que já enxergamos estar 

precificados corretamente. Também vimos uma forte demanda por ativos incentivados e acreditamos que ela deverá 

continuar, gerando, desse modo, uma boa oportunidade de realizar ganho nessas carteiras. 

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 cujo processo ocorreria ainda em julho, acabamos participando de 

quatro e declinamos de uma delas. Houve ainda a liquidação de quatro outros ativos e há outras duas liquidações já 

agendadas para agosto.  

Como houve recesso parlamentar e judiciário, além da Copa do Mundo, ao longo de julho, o mês foi bastante calmo em 

termos de fluxo de notícias, com poucos destaques que “fizessem preço” como a notícia da coalizão entre o PSDB e o 

“Centrão” para as eleições presidenciais. Concomitantemente a isso, tivemos o início do período de divulgação dos 

resultados das empresas referente ao 2T18, momento que aproveitamos para realizar uma série de revisões dos ativos que 

compõem nossa carteira. 

 

  



 
 

3 

 

2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 105,18% do CDI no mês de julho, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo pensada para o fundo. Nesse mês o destaque foi a carteira de debêntures em CDI. Mostramos essa distribuição de 

resultados detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

A carteira de debêntures em CDI teve resultado acima do seu carrego intrínseco devido ao fechamento do spread de 

crédito de alguns dos seus ativos. A carteira de LF também teve bom resultado de ganho de capital, mas, dado o seu 

tamanho substancialmente menor, acabou contribuindo menos no agregado. 

Já o resultado da carteira de LFSN foi um pouco abaixo do CDI devido (i) ao movimento de fechamento da curva de juros, 

movimento inverso ao ocorrido nos últimos dois meses (mais detalhes nas duas últimas cartas) e (ii) à pequena abertura do 

spread de crédito de um emissor específico, flutuação de preço normal nesse tipo de ativo que não merece mais destaque. 

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

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados nos três. Fomos ativos no 

mercado secundário e atuamos principalmente na ponta de compra. 

Figura 1. Atribuição de resultados em julho  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 
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP 

No mês de julho, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 113,4% do CDI, em linha com a rentabilidade pretendida 

de longo prazo. Nesse mês os destaques vieram de diferentes estratégias, como a carteira de debêntures hedgeadas, de 

inflação livre e de FIDC. Para as demais, mesmo com uma boa performance, não daremos mais destaques. 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. Ainda ao longo do mês notamos um mercado mais comprador de ativos em IPCA, 

especialmente aqueles isentos, e por isso entendemos que essa carteira ainda possui uma boa reserva de valor a ser 

destravada, sobretudo na ocorrência de um cenário político mais favorável.  

Adicionamos dois novos ativos a essa estratégia e optamos por voltar a posicionar o fundo um pouco mais aplicado no juro 

real, ao realizar um hedge parcial desses dois novos ativos. Ao montar essa pequena posição, sendo assertivos no timing, 

conseguimos gerar um bom resultado para o fundo. Como o cenário político tem mantido um flow de notícias favoráveis, 

decidimos manter essa posição para o início do mês, num movimento apenas tático. O resultado da carteira de FIDC é 

explicado pelos mesmos fatores do mês anterior. 

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

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

Declinamos de uma oferta por entender que os seus termos e as condições não eram adequados (principalmente a taxa 

de emissão) para o Altro. No mercado secundário, a nossa atuação para esse fundo foi relativamente pequena.  

Figura 5. Atribuição de resultados em julho  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 julho, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 1,47% (ante 1,48% do benchmark – 

IMA-B5) no mês e (b) 5,35% (ante 4,33% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

De forma semelhante ao primeiro trimestre deste ano, 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 seu 

“duration equivalente”. Em relação ao seu benchmark, a performance ficou em linha, uma vez que os ganhos oriundos do 

Efeito Crédito foram compensados por uma pequena perda no Efeito Curva mais os custos do fundo (fig. 9). 

Ainda que tenhamos reduzido um pouco o risco do fundo e rodado o mês underweight ao benchmark, tivemos um resultado 

em linha com o IMA-B5 devido ao “posicionamento relativo” do risco do fundo a esse índice. Optamos por neutralizar toda 

a parte longa e reduzir o risco do fundo, pois enxergamos um cenário de volatilidade até as eleições. Cientes de que isso 

poderia ter um custo para o fundo, optamos por ser mais conservadores. Devemos ter uma postura semelhante até as 

eleições, salvo algum sinalizador extraordinário que nos faça tomar alguma decisão tática. 

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

dos spreads de crédito de boa parte dos ativos do fundo. Notamos nesse mês um fluxo mais comprador de papéis isentos, 

fato que justificou parte desse fechamento dos spreads e que possivelmente foi fomentado pela melhora das perspectivas 

eleitorais que aconteceu ao longo do mês. Acreditamos que parte de nossa carteira ainda possui boas reservas de valor 

acumulado e que esse ganho deve ser destravado tão logo um cenário eleitoral mais favorável se concretize.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 11 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 mais ativos na ponta de compra.  

Figura 9. Atribuição de resultados em julho 
 

 

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 103,73% do CDI no mês de julho, resultado um pouco acima da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Com exceção da carteira “Caixa + Outros”, as diversas carteiras 

do fundo apresentaram bons resultados. 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; o resultado acima do seu carrego 

intrínseco foi devido ao fechamento do spread de crédito de alguns dos seus ativos. A estratégia de debêntures hedgeadas 

em conjunto com a de inflação livre também obteve um bom resultado no mês, em linha com o explicado para a mesma 

carteira no fundo Altro acima (item 3). 

A carteira de LF obteve novamente bom resultado de ganho de capital, decorrente de uma LF que compramos com um 

bom spread no mercado secundário. Para o resultado das carteiras de FIDC e LFSN, o ganho predominante resultou do bom 

carrego dessas sub estratégias. Por fim, a carteira “Caixa + Outros” teve um retorno abaixo do CDI no mês, decorrente da 

volatilidade intrínseca de carteira já explicada em cartas passadas.  

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

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados nos três. No total, liquidamos 

quatro operações no primário. Já no mercado secundário, fomos bastante ativos para esse fundo na ponta de compra. 

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

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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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 107,84% do CDI no mês de julho, resultado um pouco acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo que buscamos. Nesse mês, as diversas carteiras do fundo apresentaram bons resultados. 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; o resultado acima do seu carrego 

intrínseco foi devido ao fechamento do spread de crédito de alguns dos seus ativos. A estratégia de debêntures hedgeadas 

em conjunto com a de inflação livre também contribuiu de forma relevante com o bom resultado no mês, numa explicação 

semelhante à utilizada para o fundo Altro acima (item 3). 

A carteira de LF obteve bom resultado de ganho de capital decorrente do fechamento de spread de crédito e de uma LF 

que compramos com um bom spread no mercado secundário. Por fim, para o resultado das carteiras de FIDC e LFSN o 

ganho predominante resultou do bom carrego dessas sub estratégias. O resultado da carteira de FIDC foi mais alto ao longo 

do mês de julho devido ao carrego de IPCA contido em alguns fundos, como explicamos na carta do mês passado. 

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

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados nos três. No total, liquidamos 

quatro operações no primário. Já no mercado secundário, fomos ativos na ponta de compra. 

Figura 16. Atribuição de resultados em julho  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 
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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/

