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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Junho 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  

Já trabalhávamos com a hipótese de que o longo período de relativa estabilidade nos preços dos ativos de risco, observado 

nos primeiros meses do ano, de certa forma não refletia o constante processo de deterioração das condições econômicas 

e políticas no Brasil e no mundo. 

O forte movimento de sell-off deflagrado pelo anúncio do Copom de manutenção da Selic estável na reunião de maio 

pode ser compreendido como um ajuste nos preços dos ativos para essa nova realidade:  

 Condições monetárias globais marginalmente mais apertadas, com a curva de juros americanos precificando um 

ciclo de altas mais próximas ao sinalizado pelo FED; 

 Forte redução nas expectativas de crescimento para o Brasil, com óbvio impacto nos índices de confiança, nas 

projeções de lucros e de resultado fiscal e na sensação de bem-estar da população; 

 Maior incerteza com relação à vitória de um candidato comprometido e com condições políticas de seguir com 

a agenda de reformas, tão fundamental para a manutenção do crescimento sustentado no Brasil. 

Tal quadro de grande volatilidade nos mercados se manteve durante boa parte de junho, com o mercado procurando um 

novo preço justo para os ativos e, como sempre ocorre nesses períodos, cometendo alguns exageros de avaliação. Por isso, 

ainda que o quadro geral acima não tenha se revertido (apesar de certo alívio no ambiente internacional), parte dos ativos 

já voltou a se valorizar a partir do meio do mês, corrigindo exageros. 

No âmbito externo, o trimestre foi marcado por decepções com os dados de crescimento econômico na Zona do Euro. Já 

a economia norte-americana seguiu se diferenciando das demais, ao apresentar taxa de crescimento robusto; nesse 

contexto, o dólar apresentou valorização contra a maioria das outras moedas, notadamente. 

No Brasil, a perspectiva para o crescimento econômico apresentou piora ao longo do segundo trimestre. A falta de 

dinamismo no mercado de trabalho, com crescimento baixo dos salários e fraca criação de vagas, limitou o ritmo de 

expansão do consumo das famílias. Nem a concessão de crédito conseguiu trazer uma notícia boa o suficiente para gerar 

algum tipo de compensação. 

O ambiente de maior incerteza, que se intensificou com a depreciação cambial e a crise dos caminhoneiros, resultou em 

aperto das condições financeiras que também deve impactar negativamente o PIB em 2018. Em meio à fraca atividade 

econômica, as medidas de inflação subjacente seguiram com comportamento abaixo do esperado até a metade do 

trimestre, reforçando um cenário benigno de preços para o consumidor, mesmo considerando esse repique inflacionário 

devido à desvalorização cambial, ao aumento dos combustíveis e à greve dos caminhoneiros. 

Dadas as expectativas de inflação ancoradas, as medidas de núcleo de inflação ainda em patamares baixos e a 

recuperação mais fraca da atividade econômica, julgávamos que o Banco Central manteria a taxa Selic inalterada na 

reunião de junho, cenário que acabou por se confirmar. Em nossa visão, o cenário base para a taxa básica de juros segue 

sendo de estabilidade nos próximos meses, a menos que haja a materialização de uma desvalorização cambial muito mais 

pronunciada que seja capaz de desancorar as expectativas de inflação, como ocorrido em 2002. 

1.2 Contribuição de performance  

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

As demais carteiras tiveram, para a maioria dos mandatos, uma performance mista cujas especificidades comentaremos 

nas seções dedicadas a cada fundo. 

A carteira de FIDC continua apresentando uma alta rentabilidade, pois é composta de ativos com bons spreads de crédito, 

alguns deles também indexados ao IPCA. Como estes últimos repassam imediatamente o repique da inflação do período, 

a carteira apresentou alto carrego no mês. 
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Em junho, as curvas de juros (real e pré-fixada) apresentaram novamente uma abertura, junto com um flattening da parte 

média longa da curva. Essa dinâmica nos gera uma maior atividade na gestão das carteiras que contêm ativos com risco 

de mercado. Isso inclui desde ajustes nos descasamentos intrínsecos à metodologia de hedge até um trading mais ativo 

para se aproveitar da volatilidade e realizar ganhos, uma vez que nesse tipo de cenário é comum haver reposicionamento 

dos diversos tipos de investidores em relação aos riscos incorridos. 

A carteira de títulos hedgeados apresentou um bom resultado para todos os fundos. A rentabilidade de cada fundo 

dependeu da composição de sua carteira (ajustada ao seu regulamento). O ganho veio tanto do fechamento dos spreads 

de crédito quanto do carrego intrínseco dos ativos. 

O fundo de debêntures incentivadas obteve uma rentabilidade superior à do benchmark (indexado ao IPCA – IMA-B5), 

contudo ainda um pouco abaixo do CDI. Importante informar que o fundo realizou o hedge de alguns ativos provenientes 

de ofertas primárias que ainda não foram liquidados. Dessa forma, o hedge ficou descasado, o que afetou parte do 

resultado mensal no que denominamos Efeito Curva. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O mês foi caracterizado por um número adequado de emissões no mercado primário, contudo parte delas teve baixas 

taxas de emissão, principalmente por termos tido pelo segundo mês consecutivo um cenário de stress de mercado que 

tende a se estender até as eleições. Apesar dessa observação, há também empresas que estão vindo com preço correto 

e outras até com um prêmio ajustado ao cenário atual. É para essas emissões que temos direcionado nossa máxima 

atenção e nosso poder de investimento. 

O mercado secundário mantém a sua normalidade e foi até mais ativo nos papéis incentivados. Percebemos um forte 

reposicionamento dos participantes que estão dispostos a carregar esses ativos, e isso tem gerado uma boa possibilidade 

de trocar alguns papéis de nossa carteira, seja para aumentar carrego em algumas posições, seja para destravar ganho 

através da venda de outros ativos. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

bookbuildings; declinamos de pelo menos outros seis, por entender que os termos e as condições dessas ofertas não estavam 

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

ativos cujos bookbuildings ocorreram tanto em maio quanto em junho.  

Por fim, encerramos o primeiro semestre de 2018 com a rentabilidade dos nossos fundos acima das metas gerenciais 

estabelecidas. Ficamos também feliz por fazer isso mantendo um dos nossos principais pilares da gestão: agregar alpha em 

posições cuja relação risco x retorno seja positivamente assimétrica, com prudência na montagem de portfólio de crédito. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 102,73% do CDI no mês de junho, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. Os destaques positivos foram as carteiras de LFSN e debêntures em CDI. 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 pequenas variações nos spreads, tanto de abertura quanto de fechamento, sem 

nenhum destaque individual. Já o resultado da carteira de LFSN foi novamente devido ao movimento de abertura da curva 

de juros, conforme explicado na carta do mês passado. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de apenas um bookbuilding, no qual fomos alocados. Declinamos 

de outras ofertas por entender que os seus termos e as condições não eram adequados (principalmente a taxa de emissão). 

No total, liquidamos duas operações no primário. Para esse fundo nossa atividade no secundário foi imaterial. 

Por fim, encerramos o 1º semestre do ano com uma rentabilidade acumulada de 104,54% do CDI, um pouco acima da 

nossa meta de longo prazo. Reiteramos um dos nossos principais pilares de gestão, que é agregar alpha em posições cuja 

relação risco x retorno seja positivamente assimétrica com prudência na montagem de portfólio de crédito, o que em 

períodos de alta volatilidade mitiga eventuais surpresas tanto de preços quanto creditícias. 

Figura 1. Atribuição de resultados em junho  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 junho, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 109,1% do CDI, um pouco abaixo da rentabilidade 

pretendida de longo prazo. A performance no mês decorreu principalmente das carteiras de debêntures hedgeadas e de 

FIDC; as demais tiveram uma performance mista, à qual não daremos mais destaque por terem sido pequenas variações 

de preço sem qualquer evento de crédito subjacente ou efeito no portfólio. Mostramos essa distribuição de resultados 

detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo.  

A estratégia de debêntures hedgeadas, mesmo num mês conturbado e de bastante volatilidade, obteve um expressivo 

resultado de ganho de capital, devido ao fechamento do spread de crédito de alguns dos seus ativos. A atual volatilidade 

exige atuação constante nesse portfólio, mas também tem nos gerado boas oportunidades tanto no mercado primário 

quanto no secundário para esse tipo de estratégia. Nossa percepção é que, mesmo trazendo volatilidade para a cota 

diária, se bem utilizada ela proporciona ao fundo uma correta contribuição para o seu resultado, principalmente quando 

ajustado ao risco incorrido. 

A carteira de FIDC apresentou resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca. Esse alto carrego deve-se tanto aos 

spreads de crédito dos ativos quanto ao carrego de IPCA do mês em alguns ativos que são atrelados a esse indexador. O 

repique da inflação, ocorrido em maio e junho, é repassado muito rapidamente para esses ativos.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

Declinamos outras cinco ofertas por entender que os seus termos e as condições não eram adequados (principalmente a 

taxa de emissão). No total, liquidamos quatro operações no primário. Já no mercado secundário, a nossa atuação para 

esse fundo foi relativamente pequena.  

Encerramos o semestre de 2018 com a rentabilidade acumulada de 116,2% do CDI, acima de nossa meta de longo prazo. 

Reiteramos um dos nossos principais pilares da gestão, que é agregar alpha em posições cuja relação risco x retorno seja 

positivamente assimétrica com prudência na montagem de portfólio de crédito, o que em períodos de alta volatilidade 

mitiga eventuais surpresas tanto de preços quanto creditícias.  

Figura 5. Atribuição de resultados em junho  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 junho, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,44% (ante 0,45% do benchmark 

- IMA-B5) no mês e (b) 3,83% (ante 2,81% do benchmark - IMA-B5) no ano.  

Junho foi basicamente uma extensão do cenário de volatilidade, de incertezas e de desancoragem dos preços, tanto no 

mercado interno quanto no externo. Como resultante tivemos mais um mês com uma forte abertura da curva de juros reais. 

Diferentemente dos meses anteriores, o repique da inflação, refletido no carrego da inflação mensal, teve um efeito maior 

do que a perda provocada pela abertura da curva e, assim, o benchmark do fundo (IMA-B5) foi positivo no mês.  

Ainda que tenhamos diminuído ativamente o risco de mercado do fundo, essa diminuição foi de tal tamanho que ainda 

estamos atrelados ao benchmark, e isso influenciará diretamente o resultado nominal do fundo. Optamos por neutralizar a 

exposição longa (vencimento acima do benchmark) e deixamos a principal parte do risco no miolo da curva (parte que 

apresentou a maior abertura nominal). Importante informar que o fundo também realizou o hedge de alguns ativos longos 

originados em ofertas primárias que ainda não foram liquidados. Dessa forma, o hedge ficou descasado, o que também 

contribuiu de forma relevante para o resultado negativo do Efeito Curva. 

Para a grande maioria dos ativos houve fechamento nos spreads de crédito ao longo do mês (Efeito Crédito), com destaque 

para dois deles que compramos no passado com muita gordura. Aproveitamos também esse movimento para realizar 

ganho em alguns ativos que já considerávamos “caros” e para comprar ativos com taxas que estavam boas, tudo isso no 

mercado secundário. É comum esse tipo de oportunidade aparecer num mercado volátil, pois esse cenário acarreta um 

reposicionamento dos diversos perfis de investidores quanto aos riscos incorridos. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias, várias delas de títulos 

incentivados. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos somente de um 

bookbuilding, no qual fomos alocados. No mercado secundário fomos bem ativos em ambas as pontas, conforme explicado 

no parágrafo acima.  

Fechamos o semestre com rentabilidade agregada de 3,83% ante 2,81% do IMA-B5 (Benchmark) e 3,18% do CDI. 

Entendemos que adicionamos valor tanto pela gestão da parcela de crédito quanto por uma gestão ativa do risco de 

mercado, e com isso reiteramos um dos principais pilares de nossa gestão: agregar alpha em posições cuja relação risco x 

retorno seja positivamente assimétrica, com prudência na montagem de portfólio de crédito. 

Figura 9. Atribuição de resultados em junho 
 

 

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 102,28% do CDI no mês de junho, resultado em linha com a 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Com exceção da carteira de LFSN, as diversas carteiras do fundo 

apresentaram bons resultados. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

A carteira de LF obteve bom resultado de ganho de capital de determinado emissor e gerou, dessa forma, um ganho de 

capital não muito recorrente nessa estratégia. Para o resultado das carteiras de FIDC e debêntures em CDI o ganho 

predominante resultou do bom carrego dessas subestratégias. Finalmente, a carteira “Caixa+Outros” teve um ganho 

decorrente da volatilidade intrínseca de carteira, já explicada em cartas passadas.  

O resultado abaixo do CDI da carteira de LFSN foi devido a uma pequena abertura do spread de crédito de um emissor 

específico; a flutuação de preço é normal nesse tipo de ativo e não merece mais destaque. 

Mesmo num mês conturbado e de bastante volatilidade, a estratégia de debêntures hedgeadas obteve um expressivo 

resultado de ganho de capital, devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus ativos. A atual 

volatilidade exige atuação constante nesse portfólio, mas também tem nos gerado boas oportunidades tanto no mercado 

primário quanto no secundário para esse tipo de estratégia. Nossa percepção é que, mesmo trazendo um pouco de 

volatilidade na cota diária, se bem utilizada ela proporciona ao fundo uma correta contribuição para o seu resultado, 

principalmente quando ajustado ao risco incorrido.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados em todos. Declinamos de 

outras ofertas por entender que os termos e as condições não eram adequados (principalmente a taxa de emissão). 

Liquidamos duas operações no primário.  

Por fim, encerramos o 1º semestre do ano com uma rentabilidade acumulada de 103,74% do CDI, um pouco acima da 

nossa meta de longo prazo. Reiteramos um dos nossos principais pilares da gestão, que é agregar alpha em posições cuja 

relação risco x retorno seja positivamente assimétrica com prudência na montagem de portfólio de crédito, o que em 

períodos de alta volatilidade mitiga eventuais surpresas tanto de preços quanto creditícias. 

Figura 12. Atribuição de resultados em junho  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 102,31% do CDI no mês de junho, resultado um pouco abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo que buscamos. Os destaques positivos foram as carteiras de debêntures hedgeadas e FIDC, 

principalmente. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

A estratégia de debêntures hedgeadas, mesmo num mês conturbado e de bastante volatilidade, obteve um expressivo 

resultado de ganho de capital, devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus ativos. A atual 

volatilidade exige atuação constante nesse portfólio, mas também tem nos gerado boas oportunidades tanto no mercado 

primário quanto no secundário para esse tipo de estratégia. Nossa percepção é que, mesmo trazendo um pouco de 

volatilidade na cota diária, se bem utilizada ela proporciona ao fundo uma correta contribuição para o seu resultado, 

principalmente quando ajustado ao risco incorrido.  

A carteira de FIDC apresentou um resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca. Esse alto carrego deve-se tanto 

aos spreads de crédito dos seus ativos quanto ao carrego de IPCA contido em alguns fundos que são atrelados a esse 

indexador. O repique da inflação, ocorrido em maio e junho, é repassado muito rapidamente para esses ativos. A carteira 

de LF também obteve um bom resultado de ganho de capital, devido também ao fechamento dos spreads de crédito da 

maioria de seus ativos. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 19 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados em todos. Declinamos de 

outras ofertas por entender que os termos e as condições não eram adequados (principalmente a taxa de emissão). 

Liquidamos duas operações no primário.  

Por fim, encerramos o 1º semestre do ano com uma rentabilidade acumulada de 104,20% do CDI, em linha com a nossa 

meta de longo prazo. Reiteramos um dos nossos principais pilares de gestão, que é agregar alpha em posições cuja relação 

risco x retorno seja positivamente assimétrica com prudência na montagem de portfólio de crédito, o que em períodos de 

alta volatilidade mitiga eventuais surpresas tanto de preços quanto creditícias. 

Figura 16. Atribuição de resultados em junho  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/

