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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Setembro 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 

Após agosto, mês de fortes perdas, consequência da apreensão com o quadro eleitoral e da piora do humor dos 

investidores em relação aos países emergentes, os ativos de risco brasileiros voltaram a se valorizar em setembro. Tudo isso 

em um período no qual a 10Y Treasury voltou a ser negociada acima de 3%, o FOMC confirmou nova alta na taxa básica e 

as pesquisas eleitorais confirmaram a dificuldade de crescimento de candidaturas claramente comprometidas com a 

agenda de reformas. 

Mas, então, o que levou o mercado de volta às compras? É claro que esse movimento de risk-on global, especialmente de 

países emergentes, tem como base o sólido crescimento econômico global, que leva as empresas a reportarem resultados 

cada vez melhores e sustenta os preços das commodities em patamares elevados, valorizando assim os ativos de risco. 

Continuamos a acreditar que o crescimento global segue robusto, mas com ritmos distintos nas principiais regiões 

econômicas. 

Porém, acreditamos que não podemos desconsiderar alguns fatores técnicos para explicar a forte alta dos ativos de países 

emergentes, incluindo o Brasil: um mercado desalavancado, com grande quantidade de recursos para alocar, boas 

oportunidades de investimentos em ativos bastante depreciados após o sell-off dos últimos meses, alguns sinais de 

estabilização das crises na Turquia e na Argentina (esta última viu seu risco soberano cair fortemente após o apoio financeiro 

do FMI e o anúncio das mudanças nos regimes monetário e cambial). 

No Brasil, o quadro tem sido marcado por um elevado nível de incerteza, principalmente em função do risco eleitoral, e 

relativa estabilidade do lado dos fundamentos macroeconômicos. A atividade econômica em 2018 segue decepcionando, 

com o PIB projetado para o ano em 1,5%, muito em função de um mercado de trabalho muito fraco e reajustes nominais 

de salários abaixo da inflação. Adicionalmente, o ritmo de expansão dos investimentos seguiu muito lento, refletindo a 

elevada incerteza com relação ao futuro. 

Acreditamos que a economia brasileira tem condições de acelerar em 2019 para taxas acima do atual consenso de 

mercado, impulsionada por uma recuperação do investimento, e o hiato do produto pode permitir que essa eventual 

aceleração ocorra sem exercer pressão sobre a inflação. Os riscos para a inflação nesse ambiente de normalidade 

econômica estariam atrelados a choques de oferta em alimentos e a eventuais pressões de preços administrados.  

Por outro lado, o maior risco nesse cenário relativamente benigno permanece sendo o quadro fiscal e a dinâmica de 

endividamento público. E é nesse sentido que o resultado eleitoral e, principalmente, o grau de compromisso do futuro 

governo com a agenda de reformas se tornam tão importantes. 

Longe de ser uma novidade, o resultado do pleito terá um grande impacto no cenário econômico e para o valor dos ativos 

financeiros, dado que o avanço da agenda de reformas fiscais segue como condição necessária para a vigência de um 

cenário de recuperação da atividade econômica e da inflação sob controle. 
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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 e de FIDC; já na 

outra ponta, as LFSN foram responsáveis por detrair uma pequena parcela do resultado. As demais carteiras tiveram uma 

performance mista cujas especificidades comentaremos nas seções dedicadas a cada fundo. 

Em setembro, as curvas de juros (real e pré-fixada) apresentaram diferentes tipos de movimentação. Enquanto a curva de 

juros real teve um aumento muito forte da sua inclinação, com fechamento no curto e abertura no longo, a curva Pré 

apresentou um fechamento com flattening (bull flattening). Isso decorreu tanto de uma melhoria no cenário externo 

(fortalecimento dos mercados emergentes) quanto de uma percepção de cenário mais benigno no resultado das eleições 

brasileiras (não necessariamente concordamos com este último ponto, apesar de a dinâmica de preços sinalizar o 

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

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

A carteira de títulos hedgeados teve um comportamento misto que dependeu da composição de cada fundo. De forma 

geral, a grande maioria dos ativos dessa carteira apresentou fechamento nos seus spreads de crédito e, quanto mais 

diversificada a carteira do fundo, melhor foi o resultado dessa subestratégia. 

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

também acima do CDI. Pelo fato de o fundo estar com um risco de mercado abaixo do seu benchmark, acabamos 

perdendo um pouco de alpha pelo Efeito Curva, compensando assim o ganho positivo do mês anterior nesse mesmo tipo 

de risco. Novamente, o fundo apresentou ganho relevante devido ao Efeito Crédito (fig. 9), principalmente através das 

trocas realizadas de ativos com carrego mais baixo por outras de maior carrego. Adicionalmente, manteremos, durante o 

período eleitoral, um risco mais reduzido em relação ao benchmark, salvo algum sinal extraordinário. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Apesar de uma boa quantidade de bookbuildings, o mês apresentou um pipeline ruim de anúncios de novas emissões no 

mercado primário, pois a grande maioria dos “books” foi de ofertas anunciadas no mês anterior. Assim, o mês de outubro 

começa bem esvaziado e em compasso de espera das eleições. As leituras dos bancos de investimentos sobre novas 

operações continuam fortes e vimos também algumas operações de private placement acontecendo em paralelo. Ainda 

vemos um mercado tomador de ativos e essa interrupção do pipeline acontece mais por falta de ativos prontos, pois para 

os ativos virem a mercado necessitam de um tempo de estruturação e formalização. 

O mercado secundário mantém a sua normalidade e fomos atuantes em setembro com um alto volume financeiro, porém 

com menor número de negociações. Atuamos em ambas as pontas, mas com volume significativamente maior na compra. 

Para os títulos hedgeados continuamos a realizar a troca do carrego, vendendo ativos que já estavam precificados 

corretamente e substituindo-os por outros com maior spread de crédito. A demanda por esses ativos incentivados continua 

forte, em dinâmica semelhante à do mês anterior. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

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

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

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 100,56% do CDI no mês de setembro, resultado ligeiramente abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque positivo foi novamente a carteira de 

debêntures em CDI. Na outra ponta, tivemos a carteira de LFSN. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente 

nas figuras 1 e 2 abaixo. 

A carteira de LFSN teve uma rentabilidade abaixo do CDI devido à abertura dos spreads de crédito. Essa abertura nos 

spreads de crédito esteve em média entre 4 bps e 12 bps ao ano e foi responsável por detrair uma pequena parcela do 

resultado. Entendemos isso muito mais como uma dinâmica de trading do que qualquer coisa relacionada à qualidade de 

crédito dos emissores. 

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

crédito da maior parte dos seus ativos e foi a maior contribuição de performance do fundo. Por fim, as demais carteiras 

tiveram retorno em linha com suas rentabilidades intrínsecas ou um pouco acima delas, sem nenhum evento que mereça 

mais destaque. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de seis bookbuildings e fomos alocados em quatro deles. 

Adicionalmente, compramos uma LF diretamente do banco emissor. No mercado secundário, fizemos poucas operações, 

todas elas na ponta de compra, porém com alto volume financeiro. 

Figura 1. Atribuição de resultados em setembro  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 setembro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 115,6% do CDI, em linha com sua rentabilidade 

pretendida de longo prazo. Nesse mês, destacaremos as carteiras de debêntures em CDI, debêntures hedgeadas e FIDC. 

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

Para a carteira de debêntures em CDI tivemos um fechamento do spread de crédito da maioria dos ativos, contudo vale 

mencionar que boa parte desse ganho veio de uns poucos ativos. A carteira de FIDC contou com boa rentabilidade devido 

ao seu bom carregamento intrínseco e não teve alterações em sua composição no mês.  

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

de boa parcela de seus ativos, mais do que compensando a abertura do spread em alguns outros ativos dessa 

subestratégia. Nesse mês, o fato de possuirmos nessa estratégia grande diversificação foi de grande importância para o seu 

resultado.  

Continuamos focados no trabalho constante de “reciclagem” de ativos dessa estratégia mencionado no mês anterior. 

Adicionamos três novos nomes com boas taxas e diminuímos as posições naqueles com taxas já magras, nos quais 

entendemos que toda ou quase toda a gordura já havia sido destravada para o fundo.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro de nosso escopo de atuação, acabamos participando de seis bookbuildings e fomos alocados em cinco deles. 

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 novamente ativos na reciclagem da carteira de debêntures 

hedgeadas. 

Figura 5. Atribuição de resultados em setembro  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 setembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +0.98% (ante +0,89% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 6,91% (ante 4,98% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

Em setembro, o fundo apresentou bons ganhos principalmente por estar aplicado em juro real e sua curva teve grande 

fechamento na região do benchmark (parte curta). A performance ficou acima em relação ao IMA-B5, uma vez que os 

ganhos oriundos do Efeito Crédito mais do que compensaram as perdas oriundas do Efeito Curva; isso porque estávamos 

posicionados com risco de mercado menor que o benchmark (fig. 9).  

Ainda que tenhamos perdido no Efeito Curva, entendemos que a forma como fizemos a montagem relativa das posições 

possibilitou uma defesa (vis a vis o risco incorrido) bastante eficiente, mesmo com essa enorme volatilidade apresentada no 

mês. Adicionalmente, manteremos, durante o período eleitoral, um risco mais reduzido em relação ao benchmark, salvo 

algum sinal extraordinário.  

A maioria dos ativos do fundo apresentou fechamentos de spread de crédito, no entanto boa parcela do resultado foi 

oriunda de poucos deles, cujos fechamentos foram acentuados. Tínhamos uma maior exposição nesses ativos por entender 

que ainda havia “gordura” relativa a outros ativos comparáveis. Com isso, conseguimos adicionar um alpha no mês, que 

possibilitou ao fundo superar seu benchmark, mesmo estando com risco de mercado reduzido a ele.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Não participamos de nenhum 

bookbuilding para esse fundo no mês. No mercado secundário, fomos bastante ativos em ambas as pontas, em busca da 

melhoria de carrego do fundo.  

Figura 9. Atribuição de resultados em setembro 
 

 

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 93,79% do CDI no mês de setembro, resultado abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, os destaques positivos foram as estratégias de 

debêntures em CDI e FIDC. Na outra ponta, tivemos a carteira de LFSN detraindo um pouco do resultado mensal. Mostramos 

essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

A estratégia 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 da maior parte dos seus ativos. Para a carteira de FIDC, mais uma 

vez o resultado foi todo devido ao bom carrego dessa subestratégia.  

Já a carteira de LFSN teve uma rentabilidade abaixo do CDI devido à abertura dos spreads de crédito. Essa abertura nos 

spreads de crédito esteve em média entre 4 bps e 12 bps ao ano e foi responsável por detrair uma pequena parcela do 

resultado. Entendemos isso muito mais como uma dinâmica de trading do que qualquer coisa relacionada à qualidade de 

crédito dos emissores. 

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

de fechamento, e o resultado disso fez essa carteira rodar abaixo da sua rentabilidade intrínseca. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de seis bookbuildings e fomos alocados em todos. Adicionalmente, 

compramos uma LF diretamente do banco emissor. No mercado secundário, fizemos poucas operações, todas elas na 

ponta de compra. 

Figura 12. Atribuição de resultados em setembro  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 101,65% do CDI no mês de setembro, resultado um pouco abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo que buscamos. Nesse mês, os destaques positivos foram as estratégias de debêntures em 

CDI e FIDC. Na outra ponta, tivemos a carteira de LFSN. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas 

figuras 16 e 17 abaixo. 

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

crédito da maior parte dos seus ativos e foi a maior contribuição de performance do fundo. E a carteira de FIDC mais uma 

vez contou com boa rentabilidade, devido ao seu alto carrego intrínseco. 

Já a carteira de LFSN teve uma rentabilidade abaixo do CDI devido à abertura dos spreads de crédito; essas aberturas 

foram de 10 bps ao ano, movimento normal nesse tipo de ativo. Entendemos isso muito mais como uma dinâmica de trading 

do que qualquer coisa relacionada à qualidade de crédito dos emissores. 

O resultado da estratégia de debêntures hedgeadas não foi relevante nesse mês; o resultado de curva acabou 

compensando o ganho que tivemos com o fechamento dos spreads de crédito dos ativos dessa carteira. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de seis bookbuildings e fomos alocados em cinco deles. 

Adicionalmente, compramos uma LF diretamente do banco emissor. No mercado secundário, fizemos poucas operações, 

todas elas na ponta de compra. 

Figura 16. Atribuição de resultados em setembro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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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/

