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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Agosto de 2019 

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 

Mais uma vez, o principal fator de incerteza dos mercados veio do conturbado cenário internacional e dos seus impactos 

no crescimento global. A disputa comercial entre EUA e China passou por uma piora relevante nas negociações, com 

implicações sobre a perspectiva de crescimento dos dois países e do comércio global. O mercado reagiu com aumento 

da volatilidade e do sentimento de risk off generalizado. Ainda vemos um cenário de desaceleração contínua da atividade 

global no segundo semestre como o mais provável.  

No Brasil, já destacávamos uma visão otimista para a retomada gradual da atividade com base em um ambiente no qual 

prevalecem a menor incerteza fiscal e a intensificação do estímulo monetário, condições que devem sustentar a 

aceleração da demanda privada (consumo das famílias e investimento). E o conjunto de indicadores econômicos 

divulgado nesse mês seguiu sustentando nossa visão. A economia brasileira avançou 0,4% no 2T19, pouco acima das 

expectativas, e o otimismo veio principalmente do crescimento no investimento privado (+3,2%). Ainda que tímidos, os dados 

de confiança e de atividade da indústria também apontam que o pior momento da economia ficou para trás.  

Esse quadro positivo para a economia brasileira não se refletiu, no entanto, nos preços dos ativos de risco, que apresentaram 

acentuada volatilidade e desvalorização expressiva da taxa de câmbio. Ainda que o sentimento de risk off global seja o 

principal componente do movimento de venda de ativos brasileiros, a intensidade foi acima da esperada em função do 

contexto político local ruidoso, que certamente não contribui para a consolidação do cenário de recuperação. 

Ainda assim, nossa leitura permanece a de que as condições domésticas favoráveis para a recuperação da atividade 

devem prevalecer sobre esses riscos. Adicionalmente, com a inflação significativamente abaixo da meta do Banco Central, 

o espaço para aumento do estímulo monetário segue expressivo, mesmo considerando a desvalorização cambial corrente 

e o cenário externo (situação na Argentina e diminuição do crescimento global). 

1.2 Contribuição de performance 

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

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

de comunicação. 

Agosto foi um mês caracterizado pela elevada volatilidade dos mercados em conjunto com uma deterioração de preço 

para a maioria dos ativos brasileiros. Assim, houve uma abertura nas curvas de juros reais e prefixadas, devido principalmente 

(i) à guerra comercial já comentada, (ii) à crise econômica na Argentina (principal destino de nossas exportações) e (iii) ao 

cenário político interno tumultuado e mal conduzido, que gerou uma percepção mais negativa do Brasil, entre outros 

fatores. 

Apesar disso tudo, o impacto no spread de crédito dos ativos negociados localmente teve dinâmica mais comportada, isto 

é, embora tenha havido abertura, corrigindo distorções de preços acumuladas ao longo do ano, esse movimento foi muito 

mais suave do que em outras classes de ativos (bolsas, câmbio, bonds etc.). 

A despeito da dinâmica acima mencionada, as carteiras de debêntures hedgeadas apresentaram ganho decorrente de 

um fechamento do spread de crédito mais relevante em alguns poucos ativos, respeitando a composição de cada fundo 

para fins de resultado. Ainda que, de forma geral, tenha ocorrido um pouco mais aberturas do que fechamentos (em 

quantidade de ativos), o resultado dessa somatória ficou perto de zero e os poucos que tiveram gordura destravada 

contribuíram para o ganho relevante no mês.  

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade abaixo de seu benchmark (IMA-B5) e do CDI, tendo um 

resultado nominal negativo no mês devido ao cenário ruim de agosto. Estar atrelado ao juro real (e com DV01 acima do 

índice de referência) foi o que explicou o resultado do mês. O Efeito Crédito detraiu o resultado devido à correção técnica 

dos spreads de crédito, enquanto o Efeito Curva agregou alguns basis points, insuficientes para compensar a abertura do 

crédito. 
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O mercado de crédito offshore não ficou de fora da volatilidade observada em agosto. Os ativos da Estratégia Offshore 

apresentaram aberturas de spread de crédito devido a um sentimento de risk off intencional. Contudo, o resultado 

consolidado dessa carteira foi beneficiado pela volta do descasamento do MTM ocorrido no mês passado (ver carta de 

julho), resultando num ganho relevante para o fundo. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Agosto teve um pipeline de emissões mais fraco e o número de bookbuildings também foi baixo. Participamos de apenas 

uma operação, pois focamos a manutenção de nossa disciplina de participar somente daquelas emissões que tinham 

preços adequadas ao nosso mandato. Observamos novamente uma grande quantidade de emissões voltadas para 

pessoas físicas, via isenção fiscal, que apresentavam taxas ruins (nossa visão), e por isso ficamos de fora desse fluxo. 

A liquidez do mercado secundário seguiu a sua normalidade em agosto. Conseguimos ter boa atuação tanto na ponta da 

compra quanto na da venda, dando continuidade ao nosso trabalho de otimização de portfólio. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos cujo processo de precificação ocorreria em agosto, acabamos 

participando de apenas uma oferta e declinamos de outra. Fomos alocados nessa operação, que foi liquidada ainda em 

agosto. Houve também a liquidação de uma oferta referente a julho. 

Tanto no mercado primário quanto no secundário observamos algumas reprecificações nos spreads de crédito, em especial 

em ativos atrelados a percentual do CDI. Acreditamos que os bancos de investimento começaram a ser mais cautelosos 

nas novas precificações, trazendo novas operações com mais “gordura”. O pipeline estar mais leve se explica em parte por 

isso. Entendemos que esse movimento é saudável para tentar equilibrar a dinâmica de preço entre emissores (oferta) e 

investidores (demanda). 

Antes que o leitor se questione, vemos como saudável esse movimento de reprecificação e entendemos que ele se dá 

somente por motivos técnicos. A qualidade de crédito das empresas, principalmente daquelas do nosso universo de 

investimento, tem melhorado significativamente nos últimos dois anos (olhando-se principalmente pelo indicador dív. 

líquida/EBTIDA) em conjunto com um mercado de capitais saudável e disposto a financiar empresas. Por isso, não vemos 

esse movimento como estrutural a ponto de afetar materialmente o ganho já auferido (esse ano) pela grande maioria dos 

investidores (principalmente no mundo de fundos). 

Dessa forma ainda enxergamos que no Brasil, apesar da volatilidade do cenário externo, as reformas fiscais (principal) mais 

a política monetária atuante, em conjunto com a demanda interna represada, levarão a uma fase de crescimento 

sustentado com necessidade de investimento privado e, assim, a um mercado de crédito com mais ativos, mais emissores 

e taxas de remuneração do investimento mais adequadas.  
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 100,6% do CDI no mês de agosto, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias do fundo apresentaram resultados de acordo com suas 

rentabilidades intrínsecas, sem nenhum destaque. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 1 

e 2 abaixo. 

Na estratégia de debêntures em CDI, houve o fechamento expressivo do spread de crédito de um ativo específico que 

acabou compensando a abertura da grande maioria dos papéis dessa carteira. Nossa visão é que está ocorrendo uma 

reprecificação dos ativos indexados a %CDI, principalmente daqueles emitidos com baixos spreads. É um movimento 

técnico de correção dos exageros observados nos primeiros meses do ano. 

Já tínhamos a visão de que muitos preços estavam “apertados” e, por isso, fomos montando uma carteira mais líquida e/ou 

indexada a CDI+, motivo pelo qual a performance foi um pouco mais baixa do que a de anos anteriores. Além de termos 

conseguido defender o portfólio, isso nos deixa com muita liberdade de atuação daqui para a frente.  

As demais estratégias do fundo apresentaram resultados em linha com suas rentabilidades intrínsecas ou um pouco acima 

delas, sem nenhum destaque. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Para esse fundo 

fomos bastante ativos no mercado secundário e atuamos principalmente na ponta de compra. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em agosto  Figura 2. Atribuição de resultados em 2019 – 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 agosto, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 136,4% do CDI, acima da rentabilidade-alvo de longo prazo 

que buscamos. Nesse mês, destacamos as carteiras de debêntures em CDI, debêntures hedgeadas e Estratégia Offshore. 

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

Na carteira de debêntures em CDI houve o fechamento expressivo do spread de crédito de um ativo específico que 

acabou compensando a abertura da grande maioria dos papéis dessa carteira. Nossa visão é que está ocorrendo uma 

reprecificação dos ativos indexados a %CDI, principalmente daqueles emitidos com baixos spreads. É um movimento 

técnico de correção dos exageros observados nos primeiros meses do ano. 

A estratégia de debêntures hedgeadas performou acima de sua rentabilidade intrínseca. De forma geral, os spreads de 

crédito das debêntures em IPCA tiveram uma dinâmica até comportada, considerando que foi um mês conturbado de 

bastante volatilidade e correção técnica dos spreads de vários ativos (como explicado no item 1.2 desta carta). No entanto, 

houve um único ativo, cujo fechamento foi muito intenso, que gerou essa alta rentabilidade. 

A Estratégia Offshore foi mais uma a apresentar volatilidade, contudo conseguimos terminar o mês zerados (referência em 

US$) depois de termos incorrido em pequena perda ao longo do mês. Aproveitamos o cenário adverso para comprar mais 

alguns ativos durante a queda intramês, e isso já nos gerou algum ganho que permitiu fazer o fundo ficar zerado em 

resultado mensal. Entretanto, o resultado consolidado dessa carteira foi beneficiado pela volta do descasamento do MTM 

ocorrido do mês passado (ver carta de julho), resultando num ganho relevante para o fundo em moeda local (reais). 

Por fim, vale mencionar que adicionamos um novo ativo à Estratégia Yield, aumentando um pouco mais o peso dessa 

subestratégia e ajudando a formação do resultado.  

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 um bookbuilding, no qual fomos alocados. No secundário, 

fomos bastante ativos na ponta de venda em continuidade a nossa renovação de portfólio. 

Figura 5. Atribuição de resultados em agosto  Figura 6. Atribuição de resultados em 2019 – 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 agosto, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) -0,179% (ante 0,05% do benchmark 

– IMA-B5) no mês, acumulando (b) 8,83% (ante 8,38% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

Dessa vez, estar aplicado em juro real não agregou resultados ao fundo, uma vez que a curva de juro real terminou o mês 

com abertura. O fundo performou abaixo do IMAB-5 no mês devido ao resultado negativo do Efeito Crédito. O Efeito Curva, 

apesar de positivo, não foi suficiente para compensar as perdas do Efeito Crédito (fig. 9). 

Na parcela de Efeito Crédito tivemos um resultado negativo devido à abertura dos spreads de crédito da maioria dos ativos. 

A dinâmica foi semelhante à do mês anterior (ver carta de julho): ativos com taxa nominal muito baixa sofreram com a 

pressão vendedora. Nesse cenário de reprecificação dos spreads, estamos mais cautelosos na seleção dos ativos, uma vez 

que ainda não temos clareza de qual será o novo patamar de equilíbrio do mercado de crédito. 

Mantivemos o risco do fundo alinhado ao do IMA-B5 nas partes curta e média da curva, e uma exposição aplicada na 

parte longa. Beneficiamo-nos de estar mais underweighted em vértices cujo movimento de abertura foi mais acentuado e 

overweighted naqueles que abriram menos. Como os movimentos na curva ao longo do mês não tiveram grande 

amplitude, o componente de carrego (incluído no Efeito Curva) teve contribuição proporcionalmente mais relevante nesse 

mês, beneficiando o fundo. 

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

bookbuilding no mês. No mercado secundário, atuamos em ambas as pontas, mas um pouco mais na venda. 

 

Figura 9. Atribuição de resultados em agosto 
 

 

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 juros reais 

 

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 114,1% do CDI no mês de agosto, resultado bastante acima da sua 

rentabilidade-alvo de longo prazo. De forma geral, as diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, com 

destaque para a carteira de debêntures em CDI. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 

abaixo. 

Na carteira de debêntures em CDI houve o fechamento expressivo do spread de crédito de um ativo que explicou 

praticamente todo o resultado de ganho de capital da estratégia. No geral, tivemos mais aberturas de spread de crédito 

que fechamentos, o que detraiu um pouco o resultado. Para o fenômeno de correção dos preços, ver a explicação do 

item 1.2 acima. 

A carteira de debêntures hedgeadas rodou em linha com o seu carrego intrínseco. De forma geral, os spreads de crédito 

das debêntures em IPCA tiveram uma dinâmica mais comportada considerando que foi um mês conturbado e de bastante 

volatilidade, o que também foi explicado no item 1.2 desta carta. 

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 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. No mercado 

secundário, fomos bastante ativos para esse mandato e atuamos em ambas as pontas. 

Figura 12. Atribuição de resultados em agosto  Figura 13. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

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 107,7% do CDI no mês de agosto, resultado acima da sua rentabilidade-alvo de 

longo prazo. As diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, com destaque para a carteira de debêntures 

em CDI e de debêntures hedgeadas. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo.  

Na estratégia de debêntures em CDI houve o fechamento expressivo do spread de crédito de um ativo que explicou 

praticamente todo o resultado de ganho de capital da estratégia. No geral, tivemos aberturas de spread de crédito para 

a grande maioria dos ativos dessa carteira, o que detraiu um pouco o resultado. Para o fenômeno de correção dos preços, 

ver a explicação do item 1.2 acima. 

A carteira de debêntures hedgeadas rodou em linha com o seu carrego intrínseco, e o ganho de capital relevante da 

estratégia foi decorrente do fechamento do spread de crédito de dois ativos específicos. De forma geral, os spreads de 

crédito das debêntures em IPCA tiveram uma dinâmica mais comportada considerando que foi um mês conturbado e de 

bastante volatilidade, o que também foi explicado no item 1.2 desta carta. 

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 16 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de um único bookbuilding, no qual fomos alocados. Fomos pouco 

ativos no mercado secundário para esse mandato, atuando somente na ponta de compra. 

Figura 16. Atribuição de resultados em agosto  Figura 17. Atribuição de resultados em 2019 – 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/

