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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Novembro 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 

O leitor de nossas cartas vai lembrar que finalizamos o texto do mês passado mencionando que, após a definição da 

eleição, os olhos do mercado estariam voltados para os primeiros atos do futuro governo e para o ambiente externo, mais 

conturbado nos últimos meses. 

De certa forma, o comportamento dos ativos de risco foi diretamente influenciado: (i) pela apreensão com a dinâmica de 

alta nos juros americanos, o desfecho da questão fiscal na Itália e do Brexit na Inglaterra, e os impactos da crescente guerra 

comercial no crescimento global, que derrubaram as bolsas e o petróleo nos últimos meses; (ii) pela compensação devida 

a certo otimismo com os recentes eventos político-econômicos domésticos. 

Temos ainda o risco de uma desaceleração ainda maior da atividade em importantes regiões econômicas, principalmente 

China e Europa, em função da guerra comercial deflagrada pelo governo Trump. No entanto, esses riscos estão 

conjunturalmente reduzidos após o surpreendente anúncio de trégua na reunião do G20, enquanto esta carta era 

finalizada. Em meio a negociações para uma reforma na OMC, Trump anunciou a suspensão da nova sobretaxa a produtos 

chineses por noventa dias, enquanto negocia com as autoridades asiáticas um acordo mais abrangente e estrutural.  

Vamos observar, pois esses fatores abrem espaço para a precificação de um “otimismo” local nos ativos brasileiros, que por 

sua vez é baseado na estabilidade macroeconômica e na perspectiva de um governo comprometido com a agenda de 

reformas fiscal e de produtividade.  

Já no lado macroeconômico nacional, a inflação corrente segue surpreendendo para baixo. Seguimos projetando taxas 

de inflação comportadas para os próximos trimestres, encerrando o próximo ano em 4,0%, o que reforça o cenário de que 

a Selic seguirá no atual patamar durante a maior parte de 2019.  

Esse estímulo monetário, somado à retomada da confiança, do investimento e do crédito, é condição necessária para 

reconduzir o Brasil a sua trajetória de crescimento, mas estas últimas variáveis são especialmente condicionadas à resolução 

da crise fiscal. A economia já dá sinais de retomada gradual da atividade, após o choque de maio com a greve dos 

caminhoneiros. O setor privado segue com ritmo lento de contratação, o que se reflete na lenta queda do desemprego, 

provavelmente em função da incerteza quanto à real capacidade de aceleração dessa tendência na atividade futura.  

Nesse sentido, vemos de maneira positiva os primeiros atos do futuro governo, especialmente em relação à composição da 

equipe econômica, que é sinal claro de compromisso com a agenda de reformas. Acreditamos que o governo em início 

de mandato deve contar com o apoio parlamentar, sobretudo em razão da importância da “caneta” presidencial em 

momento de situação fiscal tão delicada nos entes subnacionais. 
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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 debêntures 

hedgeadas e de FIDC. As demais carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance sem grandes destaques 

para fins de comunicação. 

Em novembro, as curvas de juros (real e pré-fixada) apresentaram comportamento misto: enquanto a curva pré apresentou 

um fechamento, a curva de juro real teve uma abertura em sua parte curta-média e fechamento na longa (bear flattening). 

Mantivemos no mês o risco de mercado equivalente ao que fechamos no mês anterior. Para aqueles mandatos (em CDI) 

que carregam um pouco desse tipo de risco, houve uma performance mais pobre. Dados os cenários externo e interno 

(político) que enxergamos para novembro e dezembro, preferimos não aumentar o risco nessa modalidade. 

A carteira de títulos hedgeados apresentou ganho principalmente do forte fechamento do spread de crédito da maioria 

dos seus ativos, respeitando a composição de cada fundo para fins de resultado. De forma geral, essas carteiras tiveram 

quase a totalidade dos seus ativos apresentando fechamento do spread de crédito, contudo é importante mencionar que 

apenas alguns poucos ativos foram responsáveis pela outperformance do mês.  

O fundo de debêntures incentivadas apresentou boa rentabilidade em relação tanto ao CDI quanto ao seu benchmark 

(indexado ao IPCA – IMA-B5). O fato de o fundo estar com boa parte do risco de mercado atrelado ao benchmark detraiu 

o resultado, entretanto isso foi compensado pelo alpha gerado tanto no Efeito Curva quanto no Efeito Crédito.  

Apesar de termos discutido a possibilidade de aumentar o risco de mercado do fundo, decidimos não fazê-lo, 

principalmente pelas incertezas externas e internas (item1.1), sem que houvesse, como contrapartida, prêmio nos preços 

para tomar risco adicional com o que enxergamos atualmente. 
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1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Diferentemente do mês anterior, novembro apresentou uma pequena melhora no pipeline dos anúncios de novas emissões, 

sinalizando que dezembro pode ter o mesmo padrão. No que se aplica aos nossos fundos, a maior diferença foi que boa 

parte das emissões apresentou taxa de emissão inicial adequada e grandes volumes, o que diminui a pressão por 

fechamento do spread de crédito inicial. Essa composição nos permite realizar uma melhor alocação, com boa 

probabilidade de ampla liquidez no mercado secundário. 

Ainda no mercado secundário, a liquidez como um todo foi bem reduzida nesse mês, assim como no trading para nossos 

fundos. Atribuímos isso a um baixo número de ofertas primárias, numa dinâmica semelhante à ocorrida no ano passado. 

Esse tipo de comportamento nos é conhecido e, com base em nossa experiência, acreditamos que ainda serão necessários 

alguns meses para equilibrar o mecanismo entre oferta x demanda. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias, sendo que a grande maioria 

terá seu processo de bookbuilding ao longo do mês de dezembro. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de 

atuação de todos os fundos cujo processo ocorreria ainda em novembro, acabamos participando de apenas uma e 

declinamos de outra. Houve também a liquidação de outro ativo cujo bookbuilding foi em outubro passado. 

Reforçarmos aqui a nossa disciplina em comprar somente ativos com spreads de crédito adequados e assim buscar montar 

uma carteira corretamente precificada e apta a suportar solavancos de mercado. Mencionamos isso porque, em 

momentos de grande demanda por ativos, muitos gestores tendem a baixar a guarda e tomar certo risco de pricing para 

crescer e alocar seus fundos rapidamente. Repetimos: já vimos isso ocorrer no passado, o que se mostrou um belo desafio 

para aqueles que tomaram esse tipo de risco! Como ainda enxergamos o cenário para 2019 com certa volatilidade de 

preços, preferimos manter os fundos com uma alocação mais conservadora.   
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve rendimento de 106,64% do CDI no mês de novembro, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo pensada para o fundo. Nesse mês, os destaques foram as carteiras de debêntures em CDI e de LFSN. Mostramos essa 

distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

Para a estratégia de debêntures em CDI, o resultado foi devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos, sendo que alguns poucos foram responsáveis por boa parcela do resultado total. 

Aproveitamos uma oportunidade para aumentar um pouco a posição da estratégia de LFSN com um ativo com o qual 

entendíamos ter possibilidade de ganho de capital no mercado secundário; isso acabou se provando verdadeiro, gerando 

ganho nesse subportfólio. Já as demais carteiras tiveram retorno 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, sendo que a maioria terá seu 

processo de bookbuilding em dezembro. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos 

de um bookbuilding, no qual fomos alocados, e a liquidação ocorreu dentro do mês de novembro. Para esse fundo nossa 

atividade no mercado secundário foi imaterial. 

Figura 1. Atribuição de resultados em novembro  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 novembro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 135,1% do CDI, acima da rentabilidade de longo prazo 

que buscamos. Nesse mês destacaremos as carteiras de debêntures em CDI e de debêntures hedgeadas. Mostramos essa 

distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo.  

Na carteira de debêntures em CDI houve o fechamento dos spreads de crédito da maioria dos ativos, sendo boa parte 

composta por pequenos fechamentos, o que reflete um mercado secundário bastante comprador para esse tipo de 

indexador de forma mais ampla (não somente nos ativos mais “populares”), repetindo a dinâmica do mês anterior. 

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 uma parcela maior desse ganho. A grande 

compressão dos spreads deveu-se basicamente à forte demanda por papéis incentivados em conjunto com a redução 

das inclinações (flattening) nos descasamentos dos vértices utilizados para hedge, efeito direto da metodologia que 

utilizamos (ver a carta de out./17). 

Novamente, a carteira de FIDC contou com boa rentabilidade devido ao seu bom carregamento intrínseco e continuou 

sem alterações em sua composição. Já as LFSNs apresentaram resultado de ganho de capital positivo devido ao 

fechamento do spread de um novo ativo que compramos para o fundo nesse mês.  

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 apenas um bookbuilding, no qual fomos alocados. 

Declinamos de outra oferta 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 novembro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2018 – YTD 
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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 novembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +1,02% (ante +0,14% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 10,54% (ante 8,38% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

O fundo de debêntures incentivadas apresentou boa rentabilidade em relação tanto ao CDI quanto ao seu benchmark 

(indexado ao IPCA – IMA-B5). O fato de o fundo estar com boa parte do risco de mercado atrelado ao benchmark detraiu 

o resultado, entretanto compensamos isso gerando alpha pelo Efeito Crédito e também pelo Efeito Curva. Para este último, 

o resultado veio do posicionamento relativo de risco que montamos para diferentes pontos da curva em relação ao 

benchmark. 

Praticamente todos os ativos do fundo tiveram fechamento dos spreads de crédito, embora boa parcela do resultado tenha 

sido oriunda de apenas poucos deles, pois tiveram maior magnitude de fechamentos somado a uma maior exposição do 

fundo. Acreditamos que esse forte movimento de ganho de capital deve-se a uma forte demanda compradora de ativos 

dessa classe, em conjunto com a de mercado primário e secundário com baixa oferta.  

Mantivemos nosso risco consolidado alinhado ao do IMA-B5 em novembro. O Efeito Curva foi devido ao fato de termos 

ficado underweight na parte curta e mais overweight nos vértices mais longos, o que nos beneficiou pelo movimento de 

flattening da curva de juro real.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Não participamos de nenhum 

bookbuilding no mês. No mercado secundário, atuamos de maneira modesta, basicamente na ponta de compra. 

No que se refere ao posicionamento de risco futuro, devemos ficar em linha com o IMA-B5. No início de novembro discutimos 

a possibilidade de aumentar o risco do fundo, entretanto não o fizemos, pois ainda enxergamos muitas incertezas externas 

e internas (item 1.1), gerando alta volatilidade de preço sem um prêmio na curva que justificasse aumento adicional no 

risco. 

Figura 9. Atribuição de resultados em novembro 
 

 

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 rendimento de 124,31% do CDI no mês de novembro, resultado bastante acima da 

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

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

detalhadamente nas figuras 12 e 13 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 apenas alguns deles contribuíram com a maior parcela desse ganho. A grande 

compressão dos spreads deveu-se basicamente à forte demanda por papéis incentivados em conjunto com a redução 

das inclinações (flattening) nos descasamentos dos vértices utilizados para hedge, efeito direto da metodologia que 

utilizamos (ver carta de out./17). 

Para a estratégia de debêntures em CDI, o resultado foi devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos, sendo que alguns poucos foram responsáveis por boa parcela do resultado total. 

Aproveitamos uma oportunidade para aumentar um pouco a posição da estratégia de LFSN com um ativo com o qual 

entendíamos ter possibilidade de ganho de capital no mercado secundário; isso acabou se provando verdadeiro, gerando 

ganho nesse subportfólio. Já as demais carteiras tiveram retorno 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, sendo que maioria terá seu 

processo de bookbuilding em dezembro. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos 

de um bookbuilding, no qual fomos alocados, e a liquidação ocorreu dentro do mês de novembro. No mercado secundário, 

fomos pouco ativos e atuamos nas duas pontas. 

Figura 12. Atribuição de resultados em novembro  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 104,27% do CDI no mês de novembro, resultado em linha com a rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, as diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, com 

destaque para as carteiras de debêntures em CDI e debêntures hedgeadas. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

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

crédito de alguns poucos ativos. A grande compressão dos spreads deveu-se basicamente à forte demanda por papéis 

incentivados em conjunto com a redução das inclinações (flattening) nos descasamentos dos vértices utilizados para 

hedge, efeito direto da metodologia que utilizamos (ver carta de out./17). 

Para a estratégia de debêntures em CDI, o resultado foi devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos, sendo que alguns poucos foram responsáveis por boa parcela do resultado total. 

Aproveitamos uma oportunidade para aumentar um pouco a posição da estratégia de LFSN com um ativo com o qual 

entendíamos ter possibilidade de ganho de capital no mercado secundário; isso acabou se provando verdadeiro para os 

demais fundos que gerimos, contudo o Administrador desse fundo ainda não fez essa remarcação. Acreditamos que o 

Administrador do fundo fará essa remarcação, pois esse ativo é constantemente negociado no secundário a preços mais 

altos. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias, sendo que a maioria terá seu 

processo de bookbuilding em dezembro. Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos 

de um bookbuilding, no qual fomos alocados, e a liquidação ocorreu dentro do mês de novembro. Para esse fundo nossa 

atividade no mercado secundário foi imaterial. 

Figura 16. Atribuição de resultados em novembro  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/

