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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Outubro 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 

Se houve um tema central em nossas discussões esse ano foi a expectativa de retomada da atividade, diante de um quadro 

que combina grande liquidez global, estímulo da política monetária e recuperação dos índices de confiança no Brasil.  

Após um primeiro semestre onde as expectativas de crescimento foram constantemente revisadas para baixo, 

consequência da desaceleração global e do aumento da incerteza política, temos observado que a economia brasileira 

finalmente começa a dar sinais que começa a acelerar.  

A disputa entre Estados Unidos e China, que está por trás da desaceleração do comércio e da produção industrial, ainda 

inibe projeções mais otimistas para o crescimento global e fica cada vez mais claro que esse conflito veio para ficar. Por 

isso, preferimos manter nossa visão de cautela em relação ao ambiente internacional. Por outro lado, se a “mini-trégua” da 

disputa comercial e os estímulos disponibilizados pelos bancos centrais forem suficientes para aliviar a contração industrial, 

isso poderia resultar em uma estabilização do processo de desaceleração global. Dados recentes, como o da forte 

recuperação no indicador de confiança industrial dos EUA, sugerem maior probabilidade do cenário de acomodação do 

setor industrial.  

No Brasil, os dados verificados ao longo mês reforçaram nossa visão otimista com a retomada da atividade no médio prazo. 

Os indicadores econômicos mantiveram a visão de que a recuperação gradual tem se consolidado (com destaque para 

o desempenho da produção industrial) ao mesmo tempo em que as projeções de inflação permanecem contidas para os 

próximos anos. 

Sem o entrave inflacionário, o Copom segue com amplo espaço de manobra para estimular a atividade econômica. Nesse 

sentido, o Comitê reduziu a taxa Selic adicionalmente, e sinalizou por meio de suas projeções que há espaço adicional para 

novos cortes. 

A taxa de câmbio também apresentou um comportamento de apreciação no mês, refletindo um ambiente global de maior 

apetite ao risco. Esperamos que a consolidação de um quadro de maior crescimento econômico beneficie a moeda 

brasileira. 
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1.2 Contribuição de performance 

Outubro foi um mês atípico e histórico, principalmente para os ativos indexados ao CDI, mais especificamente aqueles com 

graus mais altos de investimento (ratings AAA e AA+), devido a remarcações em seus preços advindas de um fluxo de venda 

por participantes do mercado que necessitavam fazer caixa ou adequar o balanceamento de seus portfólios. Por outro 

lado, papéis com ratings entre AA- até A- pouco tiveram remarcação e/ou inclusive apresentaram ganho de capital. Esse 

último ponto caracteriza a atipicidade pela qual passamos em outubro. 

Esse forte movimento de reprecificação foi endógeno, sem qualquer evento de crédito ou externo que o lastreasse, e 

iniciou-se por motivos difusos, por exemplo: (i) pressão de venda de ativos por gestores/fundos de crédito que sofreram 

resgates; (ii) maior intensidade no ajuste do spread de debêntures incentivadas; (iii) falta de perícia na condução dos 

portfólios por alguns; e (iv) agentes com interesses diversos que atuam na mesma ponta de agitar/provocar volatilidade no 

mercado. 

As curvas de juros (reais e prefixadas) apresentaram forte fechamento em outubro e aumento em sua inclinação. Os fundos 

que contêm um pouco de risco de mercado foram beneficiados por esse movimento, ainda que ele não tenha sido 

suficiente para compensar eventuais aumentos de spread de crédito. 

A carteira de debêntures hedgeadas, por ser composta de ativos isentos e não isentos, conseguiu defender sua 

rentabilidade em meio à turbulência mencionada acima. Para nossos fundos, essa carteira apresentou resultado adequado 

e seria ainda melhor não fosse a abertura de spread de crédito mais expressiva de um único ativo no fim do mês. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade bastante acima do CDI, porém abaixo do seu benchmark 

(IMA-B5). Estar atrelado ao juro real (e com risco de mercado acima do benchmark) explica a boa rentabilidade nominal 

no mês. Ainda que se tenha gerado um relevante alpha via Efeito Curva, ele não foi suficiente para compensar totalmente 

o Efeito Crédito. O fato de o nível do juro real estar num patamar historicamente baixo (jamais visto) gerou uma dinâmica 

bem específica para esses ativos que os fez ser negociados descolados do risco de crédito intrínseco e mais em linha com 

a dinâmica/os preços das ofertas primárias em ativos isentos que vêm sendo recentemente trazidas a mercado. 

No mercado de crédito offshore, tivemos mais uma vez uma dinâmica favorável para os bonds corporativos brasileiros, o 

que possibilitou mais um mês de valorização desses ativos. Com isso, conseguimos gerar bom resultado na Estratégia Offshore 

em outubro. 

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de outubro iniciou bastante forte e com alto número de bookbuildings. Porém, dada a dinâmica singular vivida, 

só houve condições de bookbuilding para aquelas ofertas ocorridas logo no início do mês. Depois disso, os preços perderam 

referência e os emissores, em conjunto com os bancos de investimentos que os assessoram, decidiram sabiamente retirar 

essas ofertas para um momento em que haja menor volatilidade.  

O mercado secundário foi bravo, valente e brilhante. Cumpriu seu papel de prover liquidez e profundidade nesse momento. 

Fomos atuantes em ambas as pontas de acordo com a necessidade de cada fundo sob nossa gestão. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 37 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

participando de cinco ofertas e declinamos de outras 12. Fomos alocados em quatro operações, que foram liquidadas em 

outubro.  

1.4 Raio X de nossas carteiras 

Conforme já comentado, outubro foi marcado por uma forte reprecificação dos ativos e um notável fluxo vendedor de 

ativos. No meio dessa turbulência, buscamos enxergar as coisas por diferentes pontos de vista e, assim, buscar uma 

descrição mais aderente à realidade. Entre outras medidas adotadas, dissecamos nossos portfólios e observamos que as 

maiores remarcações vieram basicamente dos ativos de empresas de ótima qualidade de crédito – notadamente as de 

ratings AAA e AA+. Em alguns ativos, os spreads de crédito já foram até além do nível a que deveriam ir, num claro processo 

de desancoragem de preços, segundo nossa visão. 

No nosso universo de investimento, as empresas nunca estiveram tão saudáveis, longe de qualquer tipo de crise de crédito 

ou evento macroeconômico que poderia dar lastro a tal fenômeno de reprecificação, além do fato de ter um fluxo 

vendedor. Voltamos, assim, para a já conhecida dinâmica de oferta x demanda, já muito abordada aqui em outras cartas. 

Exatamente pela alta qualidade dessas empresas, elas eram as que tinham mais liquidez e referência de preço. Disso 

decorre essa dinâmica, pois, em momentos iguais a esse, não se consegue atribuir preço e profundidade tão corretos para 

ativos de maior risco de crédito. Dito isso, preferimos mostrar nossas considerações através dos bullet points abaixo: 
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1. Nossas carteiras são bastante conservadoras (o Luce, por exemplo, possui mais de 90% do portfólio em ativos 

AAA + AA + caixa), montadas para resistir a eventos exógenos vindos de crises de crédito e/ou econômicas.  

2. Justamente por isso, houve uma resposta mais rápida na remarcação desses ativos de mais elevado rating (as 

“joias da coroa”). Foram exatamente os utilizados por diversos gestores para fazer caixa, remarcando assim o 

preço dos ativos daqueles gestores que não tinham essa necessidade de venda imediata no momento de 

pagar seus resgates ou de fazer caixa em fundos desbalanceados.  

3. Nesse contexto, é importante mencionar que houve uma reprecificação, mas não houve realização desse 

resultado. Isso significa que, estabilizado esse processo, os fundos tenderão a ter um carrego superior ao que 

tinham no final de setembro. 

4. Considerando o duration desses fundos (curto e médio prazo) e um cenário constante (pós-estabilização de 

preços), a nova curva de carrego dos fundos tenderá a devolver grande parte desse movimento num curto 

período de tempo. 

5. Fundos de caixa que têm ativos com maior risco de crédito acabam não tendo esse efeito de MTM, pois tais 

ativos acabam tendo baixíssima liquidez em cenários semelhantes a esse. 

6. A nosso ver, esse movimento exagerado e disfuncional das remarcações foi agravado por vendas 

desordenadas. Trata-se de um processo bastante diferente daquele existente em 2015 (mais severo e de largo 

espectro, fruto da crise econômica), em que alguns gestores mais experientes, quando tiveram eventos em 

seus portfólios, tiveram habilidade ímpar de realizar vendas em grandes volumes, sem causar relevante 

desancoragem de preço. 

7. Dessa vez, parece haver um movimento “afobado” que prolonga o problema e potencializa os danos para 

o mercado como um todo, causando uma má experiência ao investidor menos aprofundado nessas nuances. 

8. Dito isso, optamos por fazer caixa principalmente via ativos curtos para passar esse momento de volatilidade 

com liquidez superior àquela com que trabalhamos normalmente, e para, no momento em que os preços se 

estabilizarem, podermos comprar bons ativos com taxas mais elevadas. 

9. Olhando para os demais subportfólios, mais uma vez destacamos a importância estratégica da carteira de 

debêntures hedgeadas, que ajudou a defender bastante a rentabilidade dos fundos que tinham esse tipo de 

estratégia. Mais um sinal interessante da disfuncionalidade que ocorreu foi observar que ativos de uma mesma 

empresa apresentaram abertura de spread de crédito em papéis CDI e dinâmica oposta em IPCA (sintetizado 

para CDI). 

10. A carteira de títulos offshore provou seu valor estratégico de diversificação, visto que o mercado offshore teve 

uma dinâmica completamente diferente da observada localmente. Já a carteira Yield (Imobiliário) teve 

dinâmica totalmente ao largo disso, numa lógica de diversificação semelhante à da Estratégia Offshore. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 52,2% do CDI no mês de outubro, resultado atípico e bastante abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As carteiras de LFSN e debêntures em CDI foram as maiores 

detratoras de resultado no mês, via ativos com melhor rating de crédito (AAA e AA+). Mostramos essa distribuição de 

resultados detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

Tanto na estratégia de LFSN quanto na de debêntures em CDI, os ativos AAA e AA+ foram os que mais sofreram com a 

abertura dos spreads de crédito, uma vez que diversos gestores utilizaram suas “joias da coroa” para fazer caixa e, numa 

consequência direta de quando todos se utilizam de uma mesma estratégia, tivemos uma queda nos preços além do bom 

senso. Mais incrível é que esse movimento de reprecificação não está relacionado a qualquer tipo de piora da qualidade 

de crédito das empresas, mas a um fluxo atabalhoado de venda desses ativos. As figuras A e B abaixo mostram bem isso. 

Por outro lado, os ativos com classificação de risco entre AA- até A-, e também a carteira de FIDC, pouco sofreram com 

abertura dos seus spreads de crédito e grande parte deles inclusive apresentou ganho. Isso caracteriza a atipicidade pela 

qual passamos em outubro. 

Esse evento é extremamente atípico e diferente de quando houve um evento de crédito mais severo e de largo espectro 

que foi fruto da crise econômica de 2015. Naquela época, alguns gestores mais experientes tiveram eventos em seus 

portfólios, contudo, como maestros regendo uma orquestra harmoniosa, souberam como conduzir o rebalanceamento dos 

seus fundos com mínimo dano nos preços dos ativos “joia da coroa” que tinham em seus portfólios. Fica aqui nosso recado 

para investidores que gostam de um pouco mais de história.  

Dito isso, fizemos caixa principalmente via LFs mais curtas, com vencimento ao longo do próximo ano e marcados a taxas 

mais baixas, para passar esse momento de maior volatilidade com um caixa mais elevado e até comprar bons ativos com 

taxas mais altas, em momento posterior e mais adequado.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 37 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. Para esse fundo 

fomos bastante ativos no mercado secundário; atuamos em ambas as pontas, buscando fazer caixa e melhorar o carrego 

estrutural do fundo. 

Figura 1. Atribuição de resultados em outubro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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Figura 3. Breakdown do fundo por rating  Figura 4. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. 5 maiores detratores em outubro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da Performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP 

No mês de outubro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 68,8% do CDI, resultado atípico e abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo que buscamos. Nesse mês, tivemos as carteiras de debêntures em CDI e LFSN como destaques 

negativos e a Estratégia Offshore pelo lado positivo. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 

5 e 6 abaixo.  

Esse movimento extremamente atípico, a nosso ver, teve origem difusa e foi alastrado por reações descoordenadas e 

atabalhoadas em busca de liquidez por parte de alguns gestores. Isso acabou provocando queda relevante do preço dos 

ativos em % CDI além do bom senso. Consequência disso foi nossa carteira de debêntures em CDI com uma rentabilidade 

bastante aquém daquela pretendida no longo prazo. 

Isso deu-se sem qualquer correlação com a qualidade de crédito dos ativos que, muito pelo contrário, nunca esteve melhor. 

Tanto que, paradoxalmente, atingiu principalmente os ativos com melhor qualidade de crédito (ratings AAA e AA+). E, 

quando segregamos o resultado da carteira de ativos de AA- até A-, tivemos rentabilidades positivas, com ganho de capital 

inclusive. 

Esse evento é extremamente atípico e diferente de quando houve um evento de crédito mais severo e de largo espectro 

que foi fruto da crise econômica de 2015. Naquela época, alguns gestores mais experientes tiveram eventos em seus 

portfólios, contudo, como maestros regendo uma orquestra harmoniosa, souberam como conduzir o rebalanceamento dos 

seus fundos com mínimo dano nos preços dos ativos “joia da coroa” que tinham em seus portfólios. Fica aqui nosso recado 

para investidores que gostam de um pouco mais de história.  

A carteira offshore passou ao largo da dinâmica do mercado local, tendo obtido excelente resultado. Contudo, dada a 

baixa exposição da estratégia dentro do fundo, seu efeito amortizou apenas em parte os resultados negativos das demais 

estratégias, mas deixou clara a importância de explorarmos estratégias descorrelacionadas entre si.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 37 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

todos eles ainda no início do mês. No secundário, fomos bem ativos para esse mandato; atuamos tanto na ponta de compra 

quanto na de venda, buscando fazer caixa e melhorar o carrego estrutural do fundo. 

Figura 5. Atribuição de resultados em outubro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2019 – 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 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 

 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. 5 maiores detratores em outubro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da Performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de outubro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) +0,82% (ante 1,65% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 11,57% (ante 12,09% do benchmark – IMA-B5) no ano.  

O fato de estar aplicado em juro real foi o que mais contribuiu para a sua rentabilidade nominal no mês, dado que houve 

um forte fechamento da curva de juros reais. Apesar de ter superado em larga margem o CDI em relação ao IMA-B5, o 

fundo performou abaixo, pois o alpha agregado pelo Efeito Curva, embora relevante, não foi suficiente para compensar 

na totalidade a perda do Efeito Crédito (fig. 9).  

Mantivemos o risco do fundo acima do IMA-B5, buscando, num cenário de risk on, esse canal para imunizar a abertura mais 

estrutural dos spreads de crédito dessa carteira sem precisar aumentar o perfil de risco de crédito do fundo. Esse view tático 

deverá permanecer por mais algum tempo, conforme sinalizamos em nossa última Carta (set./19).  

O Efeito Crédito mais intenso nesse mês foi devido a uma aceleração na reprecificação dos ativos isentos. Essa abertura 

dos spreads que já vinha ocorrendo há alguns meses acelerou, visto que, somado à pressão de venda das pessoas físicas 

(ver Carta de jul./19), tivemos também um fluxo vendedor por parte de alguns fundos de investimentos com necessidade 

de liquidez (principalmente aqueles da categoria de debêntures hedgeadas).  

Aproveitamos esse movimento e abrimos nosso fundo para novas captações pois estamos diante de melhor fluxo no 

secundário, com oportunidades onde a relação risco x retorno já faz sentido. Adicionalmente, temos um primário com 

pipeline vigoroso e em níveis de yield/spread bem mais coerentes do que os vistos ao longo deste ano. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 37 ofertas primárias. Não participamos de nenhum 

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

Figura 9. Atribuição de resultados em outubro 
 

 

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 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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5. Fundo AZ Quest Icatu Conservador – Previdência CP 

O AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 26,8% do CDI no mês de outubro, resultado atípico e bastante abaixo 

da rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As carteiras de LFSN e debêntures em CDI foram as maiores 

detratoras de resultado no mês, via ativos com melhor rating de crédito. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente 

nas figuras 12 e 13 abaixo. 

Tanto na estratégia de LFSN quanto na de debêntures em CDI, os ativos AAA e AA+ foram os que mais sofreram com a 

abertura de spreads de crédito, uma vez que diversos gestores utilizaram as suas “joias da coroa” para fazer caixa e, numa 

consequência direta de quando todos se utilizam de uma mesma estratégia, tivemos uma queda nos preços além do bom 

senso. Mais incrível é que esse movimento de reprecificação não está relacionado a qualquer tipo de piora da qualidade 

de crédito das empresas, mas a um fluxo atabalhoado de venda desses ativos. As figuras A e B abaixo mostram bem isso. 

Por outro lado, os ativos com classificação de risco entre AA- até A-, e também a carteira de FIDC, pouco sofreram com 

abertura dos seus spreads de crédito e grande parte deles inclusive apresentou ganho. Isso caracteriza a atipicidade pela 

qual passamos em outubro. 

Esse evento é extremamente atípico e diferente de quando houve um evento de crédito mais severo e de largo espectro 

que foi fruto da crise econômica de 2015. Naquela época, alguns gestores mais experientes tiveram eventos em seus 

portfólios, contudo, como maestros regendo uma orquestra harmoniosa, souberam como conduzir o rebalanceamento dos 

seus fundos com mínimo dano nos preços dos ativos “joia da coroa” que tinham em seus portfólios. Fica aqui nosso recado 

para investidores que gostam de um pouco mais de história.  

Dito isso, fizemos caixa principalmente via LFs mais curtas, com vencimento ao longo do próximo ano e marcados a taxas 

mais baixas, para passar esse momento de maior volatilidade com um caixa mais elevado e até comprar bons ativos com 

taxas mais altas, em momento posterior e mais adequado.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 37 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados em todos. No mercado 

secundário, fomos bastante ativos para esse mandato; atuamos em ambas as pontas, buscando fazer caixa e melhorar o 

carrego estrutural do fundo. 

Figura 12. Atribuição de resultados em outubro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2019 – 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 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST 

 
 Fonte: AZ QUEST 

 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. 5 maiores detratores em outubro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da Performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  



 
 

12 

 

6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 34,9% do CDI no mês de outubro, resultado atípico e bastante abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. A carteira de debêntures em CDI foi a maior detratora de 

resultado no mês, via ativos com melhor rating de crédito. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas 

figuras 16 e 17 abaixo.  

Na estratégia de debêntures em CDI, os ativos AAA e AA+ foram os que mais sofreram com a abertura dos spreads de 

crédito, uma vez que diversos gestores utilizaram as suas “joias da coroa” para fazer caixa e, numa consequência direta de 

quando todos se utilizam de uma mesma estratégia, tivemos uma queda nos preços além do bom senso. Mais incrível é que 

esse movimento de reprecificação não está relacionado a qualquer tipo de piora da qualidade de crédito das empresas, 

mas a um fluxo atabalhoado de venda desses ativos. As figuras A e B abaixo mostram bem isso. 

Por outro lado, os ativos com classificação de risco entre AA- até A-, e também a carteira de FIDC, pouco sofreram com 

abertura dos seus spreads de crédito e grande parte deles inclusive apresentou ganho. Isso caracteriza a atipicidade pela 

qual passamos em outubro. 

Esse evento é extremamente atípico e diferente de quando houve um evento de crédito mais severo e de largo espectro 

que foi fruto da crise econômica de 2015. Naquela época, alguns gestores mais experientes tiveram eventos em seus 

portfólios, contudo, como maestros regendo uma orquestra harmoniosa, souberam como conduzir o rebalanceamento dos 

seus fundos com mínimo dano nos preços dos ativos “joia da coroa” que tinham em seus portfólios. Fica aqui nosso recado 

para investidores que gostam de um pouco mais de história.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 37 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. Fomos ativos no 

mercado secundário para esse mandato; atuamos tanto na ponta de compra quanto na de venda, buscando fazer caixa 

e melhorar o carrego estrutural do fundo. 

Figura 16. Atribuição de resultados em outubro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2019 – YTD 
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Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 
 

Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. 5 maiores detratores em outubro 
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Figura C. Evolução da Performance em 2019  
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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 obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é 

líquida 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.  

AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP: renda fixa - duração livre, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+0/D+1(u) após a cotização, 

respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-luce-fic-fi-rf-cp-lp/; AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP: multimercado livre, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e 

liquidação de resgate em D+44(c)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-altro-fic-fim-cp/; AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM: multimercado 

estratégia específica, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+29(c)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte 

http://azquest.com.br/az-quest-debentures-incentivadas-fim-cp/; AZ QUEST VALORE FI RF CP: renda fixa - duração livre, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e 

liquidação de resgate em D+4(c)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-valore-fi-rf-cp/; AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF: previdência renda 

fixa, crédito privado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+1(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-

prev-icatu-conservador-fic-rf/. 

O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 

12 (doze) meses. Este material não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito sem autorização da AZ Quest Investimentos. Para mais informações, ligue para (55) 11 

3526 2250 ou acesse www.azquest.com.br. 

 

 
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/az-quest-luce-fic-fi-rf-cp-lp/
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