
 
 

 

CARTA MENSAL –  SETEMBRO 2019 

Estamos cada vez mais focados em entender as consequências de um cenário onde o 

conflito geopolítico de longo prazo entre China e Estados Unidos gere implicações negativas 

estruturais para o comércio e para o crescimento global. A disputa ambos os países tem sido 

o principal evento econômico do ano e em setembro não foi diferente. Ainda que o 

agendamento de uma reunião para outubro em Washington e alguns pronunciamentos e 

movimentos estratégicos indicassem algum tipo moderação no conflito, a ameaça de 

controle de fluxo de capitais para a China, ao final do mês, reduziu as expectativas de um 

acordo nesse momento.  

Dados recentes mostram que a China não tem conseguido sustentar a retomada de 

crescimento chinês apresentada no primeiro trimestre. O consumo das famílias seguiu 

enfraquecendo, refletindo o elevado endividamento famílias e a deterioração do mercado 

de trabalho. As exportações líquidas e os investimentos também perderam força nesse 

ambiente de incerteza elevada. Mas as autoridades de Pequim estão reagindo. Em meados 

do mês, o Banco Central cortou a taxa de compulsório e fontes oficiais indicaram que novos 

estímulos contra-cíclicos devem ser anunciados em breve, sugerindo que podemos ver uma 

estabilização, mas dificilmente teremos uma significativa aceleração da atividade no gigante 

asiático.  

Por outro lado, conforme já vínhamos mencionando, os Estados Unidos seguem 

surpreendendo pela robustez de sua economia. Em termos de atividade econômica, a 

percepção é que o crescimento marginal nos Estados Unidos está superando o da China. O 

mercado imobiliário reagiu à forte queda dos juros e o consumo tem se mantido resiliente. Os 

setores voltados ao mercado externo seguiram com desempenho mais fraco, mas sem sinais 

de contaminação nos setores domésticos. Diante dessa dicotomia entre os riscos externos e a 

força da economia interna, o Federal Reserve voltou a cortar os juros em 0,25 p.p., indicando 

que o grau de estímulo atual é suficiente. De todo modo, a deterioração da economia global 

e o aumento do ruído doméstico com a proximidade do calendário eleitoral devem tirar 

fôlego da economia norte-americana nos próximos meses e é provável que o FED apresente 

mais cortes de juros.  

No Brasil, a recuperação da atividade segue em ritmo lento. Sinais mistos das pesquisas de 

produção industrial, ainda em terreno negativo, e do comércio do IBGE, que trouxe uma 

surpresa positiva, evidenciam descompasso e fragilidade do ciclo de recuperação atual. Para 

o final do ano, seguimos com nossa projeção de 0,8% de crescimento. Já na inflação, 

surpresas baixistas nos levaram a rever a expectativa para 2019 para 3,3%.  

Na política monetária, o Copom de setembro sinalizou a possibilidade de mais afrouxamento 

nos próximos meses. As projeções de inflação para o curto e médio prazo vieram abaixo da 

meta de inflação para 2020. A inflação baixa, a recuperação lenta e as projeções reveladas 

pelo Banco Central reforçam nossa expectativa que há espaço para mais cortes da taxa 

Selic, que deve chegar a 4.5%.  

Ao se analisar o cenário de 2020, a ausência de pressão inflacionária que tem patrocinado a 

postura mais acomodatícia do Banco Central aumenta a probabilidade de uma retomada 

mais firme da atividade, e nossa expectativa segue de crescimento de 2.5%, acima da 

expectativa média do mercado. Um limitador importante para a flexibilização monetária seria 

a desvalorização desordenada da taxa de câmbio. Por ora, o movimento de alta do dólar 

não tem sido suficiente para impulsionar as expectativas de inflação e, portanto, a janela 

para corte de juros segue preservada.  



 
 

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

As ações brasileiras tiveram um mês de valorização, impulsionadas pelo arrefecimento da 

temperatura no embate entre China e EUA, pela divulgação de alguns dados ligeiramente 

positivos em relação à retomada do crescimento no Brasil e principalmente, em função da 

sinalização dada pelo BC que o ciclo de corte de juros poderá ser ainda mais logo que o 

esperado pelo mercado. 

Os setores de Materiais Básicos estiveram entre os destaques de performance, revertendo o 

movimento de meses anteriores, com a perspectiva de menor queda do crescimento global. 

Por outro lado, alguns setores mais ligados à dinâmica da queda na taxa de juros no Brasil, em 

função dos altos dividendos pagos e de altas taxas de retorno implícitas em seus projetos, 

como nos setores Elétrico e de Saneamento, apresentaram quedas no mês. 

Nossos fundos de ações novamente apresentaram resultado positivo, mas abaixo dos seus 

benchmarks, em função da menor exposição aos setores cíclicos globais e bancos. As 

principais contribuições vieram dos setores Proteínas, Concessões Rodoviárias e Shoppings. As 

perdas vieram do setor Elétrico e da posição underweight em Bancos.  Os fundos Long Short 

tiveram resultado próximo da estabilidade, com maiores ganhos das posições compradas nos 

setores de Educação, Shoppings, Mineração e Petróleo. As principais perdas vieram dos 

setores Elétrico e de Consumo. Elevamos as exposições líquidas dos fundos, ao longo do mês, 

mantendo estáveis suas exposições brutas.  

ESTRATÉGIA MACRO  

Os fundos Macro apresentaram ótimo resultado no mês. As posições aplicadas em juros no 

Brasil reverteram as perdas do mês anterior e foram as maiores fontes de contribuição no mês. 

A ata da última reunião do Copom sinalizou que o Banco Central deixou a porta aberta para 

cortes de juros além dos 5,0%, indo ao encontro do nosso cenário. Com isso, destacamos o 

resultado dos nossos fundos de renda fixa, AZ Quest Yield e AZ Quest Juro Real, que 

apresentaram forte valorização, acima dos respectivos benchmarks. 

Nos fundos multimercados, também tivemos ganhos com as posições comprada em Bolsa e 

de valor relativo em juros internacionais e moedas. As perdas vieram da posição de Long Short 

em bolsa brasileira, juros americanos, e nos livros de moedas e de hedges. Mantivemos a 

estrutura central do portfólio aplicados em juros nominais e reais no Brasil, comprados em bolsa 

brasileira e carregando diversas proteções para esse cenário benigno. 

ESTRATÉGIA CRÉDITO 

Após 3 meses de pipeline mais leve, setembro apresentou forte retomada no anúncio de 

emissões. Começamos a observar os bancos coordenadores com mais cautela na 

precificação dessas emissões e esperamos books com taxas iniciais mais adequadas à frente. 

Nesse contexto de pipeline mais aquecido, vale notar a grande diversidade de setores e a 

presença de novos emissores, que ainda não acessavam o mercado de crédito local.  

Fomos ativos no mercado secundário, aproveitando para vender bons volumes de ativos 

cujos spreads atingiram níveis que não faziam mais sentido (principalmente aqueles atrelados 

ao % CDI) e repor com ativos com mais “gordura”.  

Destacamos a contribuição das carteiras de debêntures em CDI e debêntures hedgeadas. 

Em setembro, as curvas de juros (real e prefixada) apresentaram forte fechamento, o que 

geraram boa contribuição no resultado dos fundos que possuem um pouco de risco de 

mercado. No mercado de crédito offshore, tivemos um cenário e uma dinâmica favoráveis 

para os bonds corporativos brasileiros, o que possibilitou bom desempenho desses ativos. 

Aproveitamos para aumentar um pouco essa carteira. 

ESTRATÉGIAS ARBITRAGEM 

O AZ Quest Low Vol apresentou rentabilidade ligeiramente abaixo do CDI em função de um 

menor giro na estratégia de papel/call/put, principalmente na ponta de reversão. O AZ Quest 

Termo teve performance em linha com seu objetivo de longo prazo.  



 
 

RENTABILIDADES     

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. 

 

 

 

 Fundos Início Rentabilidades 
Comparação com 

Benchmark 

     set/19 2019 set/19 2019 

Ações 

AZ QUEST AÇÕES 01-jun-05 1,94% 17,66% -1,6 p.p. -1,5 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS 30-dez-09 0,76% 25,14% -1,3 p.p. -5,4 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED 18-out-11 0,89% 18,49% -2,3 p.p. -2,0 p.p. 

Long Short 
AZ QUEST EQUITY HEDGE 30-nov-07 0,07% 3,81% 14% 82% 

AZ QUEST TOTAL RETURN 23-jan-12 -0,17% 3,77% - 81% 

Macro 

AZ QUEST MULTI 13-set-13 1,43% 6,20% 308% 133% 

AZ QUEST MULTI 15 20-out-17 1,45% 6,20% 311% 133% 

AZ QUEST MULTI MAX 24-fev-17 2,46% 8,41% 528% 180% 

AZ QUEST YIELD 20-set-12 1,20% 7,26% 257% 156% 

AZ QUEST JURO REAL 03-out-18 2,70% 14,29% 1,0 p.p. 4,0 p.p. 

Crédito 

AZ QUEST LUCE 11-dez-15 0,46% 4,77% 99% 102% 

AZ QUEST ALTRO 15-dez-15 0,57% 5,56% 122% 119% 

AZ LEGAN VALORE 09-fev-15 0,49% 4,95% 104% 106% 

AZQ DEBENTURES INCENTIVADAS 06-set-16 1,69% 10,67% 0,0 p.p. 0,4 p.p. 

Arbitragem 
AZ QUEST LOW VOL 28-nov-08 0,44% 4,95% 94% 106% 

AZ QUEST TERMO 03-ago-15 0,51% 5,08% 110% 109% 

Impacto AZ QUEST AZIMUT IMPACTO 17-nov-16 0,58% 4,42% 124% 95% 

Previdência 
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR 09-set-16 0,52% 5,03% 111% 108% 

AZ QUEST PREV ICATU MULTI 22-abr-15 1,60% 6,98% 345% 150% 

  

          

Índices    set/19 2019   

CDI    0,47% 4,67%   

Ibovespa   3,57% 19,18%   

Índice Small Caps    2,05% 30,58%   

IBX-100   3,21% 20,50%   

IMA-B 5    1,74% 10,27%   

IMA-B    2,86% 19,55%    

Dólar (Ptax)    0,63% 7,47%   

       

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://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-acoes.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-small-mid-caps.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-top-long-biased.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-equity-hedge.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-total-return.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-multi.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-multi-15.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-multi-max.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-yield.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-juro-real.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-luce.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-altro.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-valore.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-debentures.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-low-vol.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/lamina-az-quest-termo.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-impacto.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-icatu-conservador.pdf
http://azquest.com.br/site/wp-content/uploads/arquivos-fundos/az-quest-icatu-multi-prev.pdf
http://www.azquest.com.br/

