BOLETIM MENSAL – JANEIRO 2019
Não há dúvidas de que o início de ano foi mais agitado do que os agentes do mercado
imaginavam. No entanto, a volatilidade de mercado observada nesses primeiros dias de 2019
não deve ser confundida com qualquer tipo de tensão ou sinal de pessimismo, muito pelo
contrário.
Sem grandes novidades no âmbito dos fundamentos macroeconômicos no Brasil, veio da
política interna e do ambiente internacional o impulso que faltava para destravar um
movimento mais consistente de valorização dos ativos brasileiros, tão aguardado desde o
resultado eleitoral.
Ainda que o mês tenha sido pródigo em produzir eventos e fatores de risco ao redor do
mundo, como a recusa do plano de Theresa May para o Brexit, a crise política na Venezuela
e o shutdown do governo americano, seguramente saímos de janeiro com um quadro externo
claramente mais tranquilo do que se apresentava meses atrás. O avanço nas negociações
comerciais entre Estados Unidos e China também contribuiu para diminuir o risco de ruptura
no curto prazo.
Confirmando as expectativas do mercado, o Federal Reserve manteve inalterada a taxa
básica de juros americana, mas surpreendeu ao afirmar que as condições financeiras
restritivas e as incertezas sobre o crescimento global recomendam maior prudência por parte
da autoridade monetária, sugerindo que o banco central americano deve interromper o ciclo
de alta de juros no curto prazo.
O governo chinês também vem adotando um viés de política econômica cautelosamente
mais acomodatício no último mês com o intuito de estimular a atividade. Já mencionávamos
anteriormente que as autoridades não hesitariam em utilizar todos os instrumentos disponíveis
para manter controlados os processos de desaceleração e de mudança de perfil de
crescimento da economia chinesa.
Em resumo, os principais fatores de risco que preocupavam o mercado no último trimestre de
2018 – aceleração no ciclo de alta de juros nos EUA e hard landing da economia chinesa –
tendem a perder força ao longo dos próximos meses. Não obstante, apesar do nosso cenário
base não contemplar uma desaleração mais profunda das economias americana e chinesa,
seguiremos atentos os riscos.
No campo doméstico, o bom humor veio dos primeiros sinais políticos e administrativos do
novo Governo, que foram interpretados como uma perspectiva crescente de aprovação de
um pacote de reformas mais profundo e consistente.
Os discursos do Presidente e do ministro da Economia no Fórum Econômico Mundial, em
Davos, reforçaram a intenção do Governo em promover um programa de mudanças
estruturais que levem à diminuição dos gastos públicos e aumentem a produtividade da
economia brasileira. Tal programa menciona e reforça a necessidade de redução da carga
tributária e abertura da economia, temas que sem dúvida devem resultar na atração de
investimentos estrangeiros. Apesar de cientes das dificuldades políticas e dos interesses
corporativos que o Governo precisará enfrentar na negociação dessas medidas, seguimos
confiantes que o Congresso deverá responder à clara mensagem dada pela sociedade nas
últimas eleições, na busca por uma rápida retomada do crescimento do país.

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL
A bolsa brasileira reagiu à melhora de cenário e apresentou forte alta de 10,82%, com
destaque para alguns setores com perfil defensivo, entre eles Utilities, Serviços Financeiros e
Educação, que se recuperaram do fraco desempenho no ano passado. No entanto, o
principal evento do mês foi o trágico rompimento da barragem de Brumadinho que derrubou
as ações da Vale.
Nossos fundos de ações apresentaram resultado positivo, porém abaixo dos seus benchmarks,
principalmente pela exposição underweight em setores defensivos, destacadamente em
Consumo Básico, Papel e Celulose e Serviços Financeiros, que apresentaram forte valorização
no mês. As maiores contribuições vieram de Bancos, Varejo e Petróleo & Gás. Também
mantínhamos posição underweight em Vale nos fundos AZ Quest Ações e AZ Quest Top Long
Biased, gerando perdas no setor de Mineração. Apesar de enxergarmos valor intrínseco nesse
ativo, quando considerados seus atuais níveis de preço, entendemos que a pura avaliação
econômico-financeira perde relevância, frente a falta de visibilidade com relação à
sustentabilidade dos processos e do próprio modelo de negócios da empresa.
Os fundos Long Short também apresentaram mês positivo, porém abaixo do CDI. Tivemos
ganhos importantes com as posições compradas nos setores de Bancos, Petróleo e
Construção. A principal perda foi decorrente da posição vendida em Serviços Financeiros e
Consumo Básico. Também tivemos perdas com a posição comprada em Vale, que foi zerada
no primeiro pregão após o evento, em função da nossa política de controle de risco.

ESTRATÉGIA MACRO
Nossos fundos Macro apresentaram forte valorização no mês, com ganhos em praticamente
todos os livros. Os maiores ganhos vieram do livro de renda variável, tanto de valor relativo,
quanto de direcional em bolsa brasileira, esta última, nossa principal posição de risco para um
cenário construtivo para Brasil nos últimos meses.
Também tivemos ganhos relevantes com a posição aplicada na parte intermediária da curva
de juros nominais, através do flattening de DI e de estrutura de opções. O livro de moedas
teve fortes ganhos com a posição vendida em dólar contra real e contra uma cesta de
moedas, parcialmente compensados pela perda na posição de volatilidade de dólar.
Continuamos construtivos com o “case Brasil” e acreditando na gradual desaceleração da
economia global, com maior impacto na Zona do Euro, mas sem perspectiva de recessão nos
Estados Unidos. Tal quadro deve permitir a manutenção do ambiente de risk on e liquidez nos
mercados globais, o que reforça o quadro positivo para o Brasil.

ESTRATÉGIA CRÉDITO
Tivemos em janeiro uma boa melhora no pipeline de emissões, com diversos bookings
acontecendo ao longo do mês. Continuamos vendo um mercado bastante tomador de
ativos e com apetite para operações com prazos de vencimento mais longos.
Dado o baixo número de ofertas primárias, a liquidez no mercado secundário segue baixa, já
que o “estoque disponível” para trading fica reduzido. Acreditamos que ainda serão
necessários alguns meses para reequilibrar o mecanismo entre oferta x demanda, por isso,
reforçarmos a nossa disciplina em comprar somente ativos com spreads de crédito
adequados.
Nossos fundos indexados ao CDI se beneficiaram fortemente do movimento de fechamento
de spread de crédito, apresentando rentabilidade acima do objetivo de longo prazo.
Destacamos a contribuição do resultado da carteira de debêntures CDI, de debêntures
hedgeadas, inflação livre e de LFSN. O fundo de Debêntures Incentivadas apresentou boa
rentabilidade, pelo alpha gerado pelo Efeito Curva e pelo Efeito Crédito.

ESTRATÉGIAS ARBITRAGEM E IMPACTO
Os fundos AZ Quest Legan Low Vol e AZ Quest Legan Termo fecharam o mês com performance
acima dos objetivos de longo prazo, beneficiados pela melhora da liquidez do mercado.

RENTABILIDADES
Fundos

Início

jan/19

2019

Comparação com
Benchmark
jan/19
2019

Rentabilidades

AZ QUEST AÇÕES

01-jun-05

7,42%

7,42%

-3,4 p.p.

-3,4 p.p.

AZ QUEST SMALL MID CAPS

30-dez-09

6,46%

6,46%

-3,0 p.p.

-3,0 p.p.

AZ QUEST TOP LONG BIASED

18-out-11

5,71%

5,71%

-5,0 p.p.

-5,0 p.p.

AZ QUEST EQUITY HEDGE

30-nov-07

0,50%

0,50%

93%

93%

AZ QUEST TOTAL RETURN

23-jan-12

0,52%

0,52%

95%

95%

AZ QUEST MULTI

13-set-13

1,68%

1,68%

310%

310%

AZ QUEST MULTI 15

20-out-17

1,70%

1,70%

312%

312%

AZ QUEST MULTI MAX

24-fev-17

2,92%

2,92%

537%

537%

AZ QUEST YIELD

20-set-12

0,98%

0,98%

181%

181%

AZ QUEST LUCE

15-dez-15

0,60%

0,60%

110%

110%

AZ QUEST ALTRO

11-dez-15

0,66%

0,66%

122%

122%

AZ QUEST VALORE

28-abr-14

0,66%

0,66%

121%

121%

AZQ DEBENTURES INCENTIVADAS

06-set-16

1,79%

1,79%

0,2 p.p.

0,2 p.p.

AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR

09-set-16

0,64%

0,64%

117%

117%

AZ QUEST PREV ICATU MULTI

22-abr-15

1,47%

1,47%

270%

270%

AZ QUEST LEGAN LOW VOL

28-nov-08

0,62%

0,62%

114%

114%

AZ QUEST LEGAN TERMO

03-ago-15

0,59%

0,59%

109%

109%

AZ QUEST AZIMUT IMPACTO

17-nov-16

0,48%

0,48%

89%

89%

jan/19

2019

CDI

0,54%

0,54%

IMA-B 5

1,54%

1,54%

Dólar (Ptax)

-5,75%

-5,75%

Ibovespa – Fech.

10,82%

10,82%

IBX-100

10,71%

10,71%

9,42%

9,42%

Ações

Long Short

Macro

Crédito

Previdência

Arbitragem
Impacto

Índices

Índice Small Caps

Os relatórios gerenciais com estatísticas de performance e risco estão disponíveis
para download nos links acima.

___________________________________________________________________________
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.

