
 
 

 

CARTA MENSAL –  NOVEMBRO 2019 

Quando analisamos o ambiente econômico brasileiro nos últimos meses, podemos considerar 

que tivemos um período de notícias positivas, tanto no que diz respeito aos dados que 

apontam para a tão desejada retomada econômica, quanto do ponto de vista monetário, 

com a inflação ancorada permitindo a queda de juros para níveis historicamente baixos.  

Seguimos otimistas com a aceleração do crescimento econômico, quadro reforçado pelos 

dados de emprego e de crédito divulgados recentemente, que mantiveram a trajetória 

positiva de meses anteriores.  Acreditamos que atividade econômica deverá ser impulsionada 

pela retomada da demanda interna, através do consumo e do investimento privado, em 

razão do crescimento da massa salarial, da liberação do FGTS, do acesso ao crédito e da 

recuperação da confiança dos agentes. 

Novembro, no entanto, foi um mês onde observamos os primeiros sinais de pressão 

inflacionária de curto prazo, reflexo da alta do preço na carne bovina, diante da crescente 

demanda chinesa, em substituição à carne de porco, após o choque de oferta por conta do 

surto de gripe suína no país. Nossos cálculos indicam que tal choque temporário deve ter 

impacto de 30 p.b. no IPCA de novembro e dezembro, com efeito remanescente no 1T20 a 

depender do patamar no qual os preços do mercado atacadista vão se estabilizar.  

Também chamou a atenção a desvalorização de 5,5% do Real frente ao Dólar, refletindo a 

decepção com o resultado do leilão da cessão onerosa, as turbulências políticas na América 

Latina e a perspectiva de deterioração no saldo de transações correntes. Ainda que esse 

movimento gere algum impacto, especialmente nos preços dos combustíveis, a 

desvalorização não foi de magnitude suficiente para alterar o cenário de inflação para 2020. 

Consideramos que, em um ambiente com expectativas ancoradas como o atual e sem 

desvalorização adicional do dólar, o cenário base para a política monetária segue sem 

alterações, com Selic em 4,25% ao final do ciclo e durante todo o ano de 2020, abrindo 

espaço para que a política monetária se mantenha claramente estimulativa ao longo dos 

próximos trimestres, contribuindo para aceleração do crescimento econômico.  

No quadro internacional, o adiamento do acordo comercial entre China e EUA reforça nossa 

visão que deveremos conviver com um elevado nível de incerteza, por mais tempo.  Por outro 

lado, o risco de recessão começa a se dissipar em função da proatividade das autoridades 

monetárias. Entendemos que a atividade global deve se estabilizar, ainda que em patamar 

mais baixo do que o observado em anos anteriores. Nesse sentido, já identificamos sinais de 

redução no ritmo de contração do comércio internacional e indicadores antecedentes que 

apontam para melhora da produção industrial das principais regiões econômicas. A 

performance dos mercados esteve alinhada com essa visão, com o S&P 500 em alta de 3,4%, 

e o MSCI Mercados Emergentes estável, mesmo com desvalorização relevante nas moedas 

locais. O mercado de renda fixa tem se ajustado à probabilidade decrescente de recessão 

e o juro dos EUA de 10 anos subiu 8,5 p.p. para 1,78% ao ano.  

O bloco de economias emergentes, exceção feita à China, passou os últimos meses por um 

profundo ajuste das taxas de juros, o que deve ser suficiente para impulsionar de maneira 

relevante o crescimento médio dessas economias ao longo do próximo ano. Nossas contas 

indicam que o crescimento médio de dezessete economias – que representam cerca de 17% 

do PIB global – acelerará 1.0 pp, depois de marcar 2,4% no segundo trimestre de 2019. A China, 

por sua vez, tem mostrado desaceleração em boa parte dos indicadores de consumo, mas a 

expectativa ainda é de intensificação da atuação governamental para impulsionar os gastos 

com infraestrutura e, por fim, estabilizar o crescimento do PIB.  

No caso da Zona do Euro, o pior também parece ter ficado para trás e os estímulos devem 

continuar dando sustentação à economia. Já nos Estados Unidos, os dados correntes têm 

mostrado muita resiliência frente às incertezas geradas pela disputa comercial. Para o próximo 

ano, o ruído eleitoral deve gerar um desaquecimento da economia, reduzindo o crescimento 

a um patamar levemente inferior ao potencial. Dessa forma, antecipamos uma estabilização 

da economia global nesses próximos meses e, para 2020, crescimento levemente superior ao 

observado neste semestre.  



 
 

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

As ações brasileiras voltaram a se valorizar, com grande destaque para as empresas de 

setores cíclicos. A perspectiva de aceleração da economia e de crescimento de lucro através 

da dupla alavancagem operacional e financeira dessas empresas levou o índice do grupo 

de empresas de pequena/média capitalização (SMLL) a fechar o mês com alta de 5,13%, 

ante uma valorização de 0,95% do Ibovespa.  

Os fundos de ações tiveram performance positiva, com destaque para o AZ Quest Small Mid 

Caps (+4,1%). A principais contribuições vieram dos setores de Saúde, Varejo e Educação. A 

principal perda veio dos setores de Bancos e Petróleo.  Os fundos Long Short tiveram 

performance abaixo do CDI, com maiores ganhos vindo das posições compradas nos setores 

de Varejo e construção. As maiores perdas vieram das posições compradas em Bancos e no 

setor Elétrico, impactado pela alta nos juros, e das posições vendidas em Bens de Consumo e 

Papel e Celulose, setor exportador beneficiado pela desvalorização cambial. 

ESTRATÉGIA MACRO  

Após forte alta ativos de risco brasileiros e de boa performance dos nossos fundos nos últimos 

meses, novembro foi um mês de correção nos preços e de resultados marginalmente 

negativos nos fundos. Após atingir níveis históricos, as curvas de juros apresentaram consistente 

movimento de abertura, consequência da expectativa de alta nas taxas de inflação.  

Não houve grande destaque na contribuição do resultado esse mês, com perdas pontuais 

nas posições compradas e de long short em bolsa brasileira, assim como no book de moedas 

e de valor relativo. A decisão de reduzir de forma relevante as posições aplicadas em juros 

nominais e reais, no início do mês, evitou maiores perdas nesse mercado. Ao mesmo tempo, 

tivemos ganhos marginais com a posição tomada em inflação implícita. 

A maior alocação de risco do portfólio segue sendo através da posição comprada em bolsa 

brasileira, em função da perspectiva de retomada do crescimento econômico. Seguimos 

com algumas posições de valor relativo (IBOV vs S&P e IBOV vs BRL) e com a posição tática 

aplicada em juros americanos. 

ESTRATÉGIA CRÉDITO 

Tivemos um outro mês de reprecificação dos ativos, devido a necessidade de liquidez e/ou 

rebalanceamento de carteiras. Novamente reforçamos que esse é um movimento 

essencialmente técnico, já que não observamos qualquer alteração na qualidade de crédito 

dessas empresas. O mercado secundário foi capaz de prover profundidade e liquidez aos 

gestores e com mudança da sua dinâmica do longo do mês. 

Após uma primeira quinzena de forte ajuste, a segunda metade do mês apresentou um 

comportamento misto, com alguns papéis ainda perdendo valor, enquanto outros 

começavam a se recuperar devido a presença de grandes “bolsos” que até então se 

mantinham afastados, como tesourarias e fundos de pensão, que voltaram às compras à 

medida que as taxas de alguns ativos atingiram seus respectivos RAROC’s e metas atuariais. 

Isso deu sustentação a um mercado até pouco tempo majoritariamente vendedor, reduzindo 

o ritmo de deterioração nos preços e estabilizando a performances dos fundos. 

Mantivemos nossa postura conservadora, procurando preservar o caixa e o balanceamento 

dos portfólios, para estarmos prontos para participar da retomada do mercado. Estamos 

atentos aos níveis dos spreads que essas debêntures (principalmente as isentas) estão 

atingindo, com grandes oportunidades de retorno para aqueles investidores mais pacientes. 

O carrego dos fundos tem aumentado, o que proporciona uma rentabilidade intrínseca bem 

superior à observada recentemente. Olhando adiante, isso indica que, tão logo os ativos se 

estabilizem, os fundos deverão passar a reportar retornos em linha com essa taxa de 

carrego.  Entendemos que este é um momento para evitar o pânico e a realização de 

“perdas”. Ao contrário, esse é um momento ideal para alocar em fundos que poderão 

comprar ativos de ótima qualidade oferecidos a preços realmente atrativos. 

  



 
 

RENTABILIDADES     

Os relatórios gerenciais com estatísticas de performance e risco estão disponíveis para 

download nos links acima. 
  

 Fundos Início Rentabilidades 
Comparação com 

Benchmark 

     nov/19 2019 nov/19 2019 

Ações 

AZ QUEST AÇÕES 01-jun-05 -0,62% 19,59% -1,6 p.p. -3,6 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS 30-dez-09 4,14% 35,05% -1,0 p.p. -5,4 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED 18-out-11 1,98% 23,37% 1,0 p.p. -1,0 p.p. 

Long Short 
AZ QUEST EQUITY HEDGE 30-nov-07 0,03% 4,75% 7% 85% 

AZ QUEST TOTAL RETURN 23-jan-12 -0,20% 5,02% - 90% 

Macro 

AZ QUEST MULTI 13-set-13 -0,16% 7,84% - 141% 

AZ QUEST MULTI 15 20-out-17 -0,15% 7,85% - 141% 

AZ QUEST MULTI MAX 24-fev-17 -0,62% 11,01% - 198% 

AZ QUEST YIELD 20-set-12 0,19% 8,42% 50% 151% 

AZ QUEST JURO REAL 03-out-18 -0,68% 16,14% -0,4 p.p. 4,4 p.p. 

Crédito 

AZ QUEST LUCE 11-dez-15 0,04% 5,08% 10% 91% 

AZ QUEST ALTRO 15-dez-15 0,14% 6,06% 38% 109% 

AZ QUEST VALORE 09-fev-15 -0,13% 4,99% - 90% 

AZQ DEBENTURES INCENTIVADAS 06-set-16 -1,55% 9,84% -1,3 p.p. -1,9 p.p. 

Arbitragem 
AZ QUEST LOW VOL 28-nov-08 0,42% 5,92% 111% 106% 

AZ QUEST TERMO 03-ago-15 0,38% 6,01% 101% 108% 

Impacto AZ QUEST AZIMUT IMPACTO 17-nov-16 0,21% 5,40% 55% 97% 

Previdência 
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR 09-set-16 -0,09% 5,07% - 91% 

AZ QUEST PREV ICATU MULTI 22-abr-15 -0,33% 8,62% - 155% 

  

          

Índices    nov/19 2019   

CDI    0,38% 5,57%   

Ibovespa   0,95% 23,15%   

Índice Small Caps    5,13% 40,45%   

IBX-100   0,97% 24,34%   

IMA-B 5    -0,28% 11,77%   

IMA-B    -2,45% 20,53%    

Dólar (Ptax)    5,49% 9,01%   

       

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


 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 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 AÇÕES FIC FIA: ações livre, renda variável, 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-acoes-fic-fia/; AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA: ações livre, renda variável, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de 

resgate em D+27(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-small-caps-fic-fia/; AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA: ações livre, renda variável, 

destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+30(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-top-long-

biased-fic-fia/; AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM: multimercado livre, renda variável, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+5(u)/D+1(u) após a 

cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-equity-hedge-fic-fim/; AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM: multimercado long short direcional, renda variável, destinado 

ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+27(u)/D+2(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-total-return-fic-fim/; AZ 

QUEST MULTI FIC FIM: multimercado macro, multimercado, 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-multi-fic-fim/; AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM: multimercado macro, multimercado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de 

resgate em D+14(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-multi-15-fic-fim/; AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM: multimercado macro, multimercado, 

destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+29(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-multi-max-

fic-de-fim/; AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP: renda fixa - duração livre, renda fixa, 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-yield-fic-fi-rf-lp/; AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP: renda fixa - duração livre, renda fixa, destinado ao público em geral, prazo de 

cotização e liquidação de resgate em D+4(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-juro-real-fic-fi-rf-lp/; 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 ICATU MULTI PREV FIC FIM: previdência 

multimercado, multimercado, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+1(u)/D+3(u) após a cotização, respectivamente, consulte 

http://azquest.com.br/az-quest-icatu-multi-previ-fic-fim/; 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/; AZ QUEST LOW VOL FIM: 

multimercado livre, arbitragem, 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-legan-low-vol-fim/; AZ QUEST TERMO FIM: multimercado livre, arbitragem, destinado ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em 

D+5(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-termo-fim/; AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM: multimercado livre, impacto social, destinado 

ao público em geral, prazo de cotização e liquidação de resgate em D+5(u)/D+1(u) após a cotização, respectivamente, consulte http://azquest.com.br/az-quest-azimut-impacto-fic-fim/. 

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. 

 

 

 

 

http://azquest.com.br/az-quest-azimut-impacto-fic-fim/

