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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Novembro 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 

Quando analisamos o ambiente econômico brasileiro nos últimos meses, podemos considerar que tivemos um período de 

notícias positivas, especialmente do ponto de vista monetário, com a inflação ancorada permitindo a queda de juros para 

níveis historicamente baixos.  

Novembro, no entanto, foi um mês no qual observamos os primeiros sinais de pressão inflacionária de curto prazo, reflexo 

da alta do preço da carne bovina. Também chamou a atenção a desvalorização 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 possa gerar algum impacto, 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, abrindo espaço para que a política monetária se 

mantenha claramente estimulativa ao longo dos próximos trimestres, contribuindo para a aceleração do crescimento 

econômico.  

Por isso, seguimos otimistas com a retomada do crescimento, quadro reforçado pelos dados de emprego e de crédito 

divulgados recentemente, que mantiveram a trajetória positiva de meses anteriores. Acreditamos que a atividade 

econômica deverá ser impulsionada pela retomada da demanda interna através do consumo e do investimento privado. 

Esse cenário é bastante benéfico para o mercado de crédito, levando empresas que precisam investir a acessar cada vez 

mais o mercado de capitais, o que gera um ambiente mais saudável para o universo de investimento dos nossos fundos.  

No quadro internacional, o adiamento do acordo comercial entre China e EUA reforça nossa visão de que devemos 

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.  

O bloco de economias emergentes, exceção feita à China, passou nos 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. 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. Dessa forma, antecipamos uma estabilização da economia global nesses próximos meses 

e, para 2020, crescimento levemente superior ao observado neste semestre. 
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1.2 Contribuição de performance 

Em novembro continuou, de forma até mais contundente, o movimento de reprecificação nos ativos de crédito. Pelo seu 

tamanho, essa correção acabou visitando também algumas debêntures de rating mais baixo e até outras classes de ativos. 

Apesar disso, ainda podemos dizer que foi um fenômeno ocorrido nas “joias da coroa”, conforme dinâmica explicada na 

carta de outubro. 

O fluxo de venda se manteve – seja por liquidez, seja por rebalanceamento de carteiras – de forma desordenada, conforme 

a necessidade de caixa ou estratégia (ou falta de estratégia...) dos participantes do mercado. Isso provoca abertura dos 

spreads e, consequentemente, a marcação a mercado da carteira de todos os fundos, ainda que não haja qualquer 

alteração na qualidade de crédito das empresas do nosso portfólio. Diante desse cenário, fomos bastante ortodoxos na 

gestão e na preservação do caixa para estarmos com o portfólio bem balanceado e pronto para participar da retomada 

do mercado. Durante todo esse período, o carrego dos fundos tem aumentado, o que proporciona uma taxa de 

rentabilidade intrínseca da carteira bem superior ao que era e ainda com ótima qualidade de crédito, assim que 

normalizado e finalizado esse processo de remarcação. 

Importante notar que, após uma primeira quinzena de forte ajuste, a segunda metade do mês começou a apresentar 

comportamento misto, isto é, enquanto alguns papéis ainda perdiam valor, outros começaram a recuperar seus preços 

e/ou parar de cair devido à presença de grandes “bolsos” já realizando compras de forma mais ativa. Importante relembrar, 

em linha com o mês anterior, que esse vale de preços acontece exatamente na região do Raroc de muitos bancos. Bela 

coincidência, não? 

As curvas de juros (reais e prefixadas) apresentaram forte abertura em novembro, em movimento praticamente paralelo. 

Esse movimento gerou contribuição marginalmente negativa para os fundos que contêm um pouco de risco de mercado. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou resultado pobre. Seus ativos tiveram comportamento misto, com aberturas 

e fechamentos de spreads, contudo o resultado negativo das aberturas superou o ganho dos fechamentos. Em novembro, 

não houve como alguns ativos dessa carteira passarem ao largo desse movimento de desancoragem de preços, 

possivelmente pela pressão de venda de alguns gestores ainda com necessidade de liquidez e/ou rebalanceamento dos 

seus fundos. Estamos atentos aos níveis dos spreads de crédito que essas debêntures (principalmente as isentas) estão 

atingindo, pois tornaram-se irracionais (uma verdadeira pechincha), com grande oportunidade de retorno para aqueles 

investidores mais pacientes. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade abaixo do seu benchmark (IMA-B5) e do CDI. Estar atrelado 

ao juro real detraiu resultado esse mês, assim como o Efeito Curva. O Efeito Crédito também contribuiu negativamente, visto 

que a correção dos spreads de crédito dos ativos isentos da carteira do fundo continuou no mês. 

No mercado offshore, após dois meses de rally, novembro apresentou comportamento misto dos spreads de crédito, com 

algumas realizações de lucro pelos investidores enquanto outros ativos continuaram a se valorizar. No consolidado, a 

carteira da Estratégia Offshore teve resultado abaixo de seu carrego intrínseco, com uma volatilidade mais típica desse 

mercado (passando totalmente ao largo do que está acontecendo no mercado brasileiro).  

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de novembro foi fraco, com muitas ofertas sendo adiadas, colocadas em modo de espera ou encarteiradas, 

após alteração de seus preços, pelos bancos coordenadores da oferta (via garantia firme). Dada a continuação da 

dinâmica de desancoragem de preços, há um impedimento prático para que haja um mercado primário mais ativo e 

racional. Aquelas poucas ofertas que vieram a mercado em CDI tiveram seus preços alterados e, ainda assim, houve o 

exercício da garantia firme dos bancos. Já as ofertas para pessoas físicas (isentas e geralmente em IPCA) com alto valor de 

juro real de emissão tiveram bookbuildings realizados sem maiores problemas. 

O mercado secundário continuou a cumprir seu papel de prover liquidez (num sentido mais amplo da palavra) e 

profundidade – mesmo que alguns gestores ainda o utilizem de forma desordenada e danosa para a ancoragem de preços. 

Fomos atuantes em ambas as pontas, de acordo com as especificidades de cada mandato. Essa abertura dos spreads tem 

gerado oportunidades, com papéis abrindo além do que deveriam, visto o receio ainda existente de muitos gestores 

(daqueles que têm caixa) de defender preço. Nossa cautela na gestão de liquidez nos deixa posicionados para aproveitar 

isso em momento oportuno, de acordo com as diretrizes de cada mandato. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 20 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

participando de três ofertas e declinamos de outras quatro. Fomos alocados em três operações e apenas uma foi liquidada 

em novembro. A reprecificação do primário também tem gerado algumas boas oportunidades, mas, por cautela, entramos 
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com volumes bem menores do que comumente praticamos e apenas em alguns mandatos, de acordo com o perfil de 

cada fundo. 

1.4 Liquidez, Raroc, Psicologia e Paciência 

Para melhor compreender as dinâmicas e explicações sobre o mercado de crédito, vamos retomar e também apresentar 

alguns conceitos e temas que julgamos importantes neste momento. Não nos prenderemos ao rigor das definições 

(buscamos simplificá-las), de forma que nosso leitor e investidor possa captar algumas ideias importantes para esta 

comunicação. 

Liquidez:  

De maneira simples, liquidez é um conceito que descreve quão rápido um ativo pode ser comprado ou vendido no 

mercado a um preço que reflita seu valor intrínseco (vender sem deixar muito “prêmio na mesa” devido ao bid x ask ou 

volume comumente negociado) – ou seja, quão fácil é converter esse ativo em caixa. Quanto mais rápida essa conversão, 

mais líquido é o ativo. 

Diversos fatores afetam a liquidez de um ativo, a saber: o cenário macroeconômico, a oferta x demanda, notícias 

específicas sobre determinado ativo etc. 

Raroc: 

Termo que vem do inglês Risk-Adjusted Return On Capital (Raroc). Conceitualmente, essa é a métrica do retorno ajustado 

ao risco sobre o capital econômico alocado, que leva em conta o retorno esperado e a expectativa de perdas, entre 

outros fatores. Trazendo para a nossa realidade, é a métrica que muitos bancos utilizam para definir a qual taxa faz sentido 

comprar determinado ativo em sua carteira e leva em conta as características desse ativo (qualidade de crédito, rating, 

prazo etc.). Essa métrica é cada vez mais utilizada pelos bancos, principalmente num ambiente em que o regulador (Bacen) 

os obriga a seguir a regra de Basileia 3. 

Seu cálculo é relativamente complexo e a sua parametrização varia de banco para banco. Dessa forma, existe uma taxa 

(ou região) de spread de crédito a partir da qual determinado ativo começa a ficar viável para que um banco possa 

colocá-lo em seu balanço, de forma a otimizar sua adequação à Basileia 3 através do Raroc. 

Limite da abertura dos spreads de crédito: 

Durante o processo de desancoragem de preços, observamos que o spread de crédito abre até determinado valor em 

que passa “a dar Raroc do banco” para aquele ativo (taxa de corte). Assim os agentes financeiros (que têm bolso fundo) 

realizaram compras para a quase totalidade de determinados ativos quando certo papel “atingiu a região do Raroc”. 

Nesse momento, tem-se a taxa para que os bancos possam comprar e, quase que automaticamente, observa-se uma 

estabilização do spread de crédito desses ativos. Em alguns casos, observa-se até uma ligeira reversão de tendência, 

conforme mostramos abaixo: 

Figuras de Evolução da Taxa Anbima e dos Negócios 

 

 

 
Fonte: AZQUEST e Anbima   
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(Continuação) Figuras de Evolução da Taxa Anbima e dos Negócios 

 

 

 
Fonte: AZQUEST e Anbima   

 

É importante mencionar que bancos são compradores naturais de crédito e têm um bolso gigante para esses ativos, que 

aqui denominamos de “joias da coroa”. Uma vez que a taxa de um ativo chega a essa região de valor, naturalmente os 

agentes financeiros vão às compras. Nesse momento, outros compradores (cientes dessa taxa de corte) começam também 

a realizar compras e, daí, começa a haver a estabilização acima ou até valorização no preço do papel. Tudo isso é válido, 

é claro, para um cenário sem crises econômicas e/ou de crédito. 

Psicologia e Paciência: 

Ao longo da reprecificação ocorrida no mercado de crédito, observamos a importância do Raroc: alguns ativos tiveram 

pressão de venda por gestores com necessidade de liquidez ou ajuste de carteira e, daí, seus spreads de crédito 

começaram a abrir. O fluxo de venda foi intensificado por um “efeito manada”, típico de quando investidores agem 

apenas influenciados por decisões de outros investidores, matérias de jornal, ou porque o fundo saiu de uma normalidade 

(padrão de comportamento) de resultado que tinha até o momento. Tudo isso foi executado sem planejamento, 

diligência ou qualquer tipo de orientação racional, motivado por pânico, desconhecimento técnico e/ou despreparo. 

Sabe-se que a renda fixa e o crédito são caracterizados por diversos aspectos técnicos na sua essência, inclusive com um 

“indicativo teto” para as aberturas de spreads, que é o Raroc dos bancos. 

Dito isso, o conhecimento técnico, a senioridade da equipe da gestora de recursos e a correta análise sobre o momento 

que estamos passando são cruciais para não se perder dinheiro. Tudo isso é o que nos permite entender, tomar decisões 

racionais e esperar com paciência o processo acontecer em sua totalidade (passando por cada etapa necessária). Com 

isso, evita-se a realização de perdas pelo efeito manada e, se possível, ainda extraem-se ganhos com oportunidades que 

venham a surgir mais à frente devido a essa desancoragem de preços. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 9,5% do CDI no mês de novembro, resultado atípico e bastante abaixo da 

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

de resultado no mês, novamente por aqueles ativos com melhor rating de crédito. Mostramos essa distribuição de resultados 

detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

Em novembro, continuou o movimento de remarcação de preços nos ativos de crédito privado. Na estratégia de 

debêntures em CDI, novamente os ativos com melhor qualidade de crédito foram os que mais sofreram com a abertura 

dos spreads de crédito, num processo de desancoragem de preços que já passou do limite da racionalidade. As demais 

carteiras (LF, LFSN e FIDC) também sofreram com algumas remarcações, mas em magnitude bem menor quando 

comparadas com as debêntures em CDI. 

Vale reforçar aqui, mais uma vez, 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. Acreditamos que esse movimento 

deve estar próximo da estabilidade, dado que os preços (as taxas) já estão batendo o Raroc dos bancos (ver item 1.4), o 

que por sua vez gera uma dinâmica mais saudável de trading no mercado secundário. 

Diante desse cenário, fomos bastante ortodoxos em preservar caixa e manter o portfólio bem balanceado e pronto para 

participar da retomada do mercado quando o momento assim permitir. Ao longo desse período, o carrego do fundo tem 

aumentado e, normalizado esse processo, o resultado da carteira será automaticamente melhor e mantendo a excelente 

qualidade de crédito que o fundo já possuía. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 20 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 1. Atribuição de resultados em novembro  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. Cinco maiores detratores em novembro 

 

 

 

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 novembro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 38,1% do CDI, resultado atípico e bem abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo que buscamos. Nesse mês, a carteira de debêntures em CDI, a de debêntures 

hedgeadas e a Estratégia Offshore foram os destaques negativos. Pelo lado positivo, tivemos a carteira de FIDCs. Mostramos 

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

Em novembro, continuou o movimento de remarcação de preços nos ativos de crédito privado. Na estratégia de 

debêntures em CDI, novamente os ativos com melhor qualidade de crédito foram os que mais sofreram com a abertura 

dos spreads de crédito, num processo de desancoragem de preços que já passou muito além do limite da racionalidade. 

Em contraponto a toda essa dinâmica, tivemos a carteira de FIDC obtendo resultado bastante positivo, devido ao ganho 

de capital de um de seus ativos. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou resultado pobre, ainda que no ano tenha gerado muito valor para o 

fundo. Seus ativos tiveram comportamento misto, com aberturas e fechamentos de spreads, contudo o resultado negativo 

das aberturas superou o ganho dos fechamentos.  

Na carteira offshore, após alguns meses de rally, alguns dos ativos sofreram devido a um movimento de realização de lucro 

por parte dos investidores, impactando negativamente o resultado consolidado da estratégia, que rodou abaixo de seu 

carrego intrínseco. 

Diante desse cenário, fomos bastante ortodoxos em preservar caixa e manter o portfólio bem balanceado e pronto para 

participar da retomada do mercado quando o momento assim permitir. Ao longo desse período, o carrego do fundo tem 

aumentado e, normalizado esse processo, o resultado da carteira será automaticamente melhor e mantendo a excelente 

qualidade de crédito que o fundo já possuía. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 20 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

secundário, atuamos moderadamente, com uma ênfase ligeiramente maior na ponta de compra.  

 

Figura 5. Atribuição de resultados em novembro  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. Cinco maiores detratores em novembro 

 

 

 

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 novembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) -1,55% (ante -0,28% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 9,84% (ante 11,77% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

O fato de estar aplicado em juro real detraiu resultado nesse mês, dado que a curva de juro real praticamente devolveu o 

fechamento das taxas ocorrido no mês anterior. Os Efeitos Curva e Crédito também detraíram de resultado no mês (fig. 9).  

Mantivemos ainda o risco do fundo acima do IMA-B5, o que dessa vez acabou por detrair resultado do fundo. Apesar de 

toda a desancoragem do dólar e de a mudança na expectativa do mercado com o ciclo de revisão da Selic terem 

desancorado o processo de fechamento da curva, continuamos com esse view tático de estar aplicados, conforme 

sinalizamos em nossa carta de outubro. Tudo isso levou, pelo posicionamento de nossa carteira em relação ao benchmark, 

a um Efeito Curva negativo no mês. 

O Efeito Crédito foi negativamente impactado pela continuidade da dinâmica de abertura dos spreads que esse mercado 

vem sofrendo (ver carta de outubro/19). Apesar de a lógica do Raroc ser válida também aqui, entendemos que o spread 

de crédito desses ativos não terá seu limite balizado por esse fator, mas pela taxa nominal com que estão saindo as novas 

ofertas de debêntures incentivadas no mercado primário. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 20 ofertas primárias. Não participamos de nenhum 

bookbuilding no mês. No mercado secundário, atuamos mais na ponta de compra, aproveitando oportunidades 

mencionadas acima. Na ponta de venda atuamos basicamente quando tivemos chances de realizar trocas que julgamos 

favoráveis. 

Figura 9. Atribuição de resultados em novembro 
 

 

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 -24,8% do CDI no mês de novembro, resultado atípico e abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas carteiras apresentaram resultados pobres, sendo que 

debêntures em CDI e debêntures hedgeadas foram as maiores detratoras de resultado no mês. Mostramos essa distribuição 

mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

Em novembro, continuou o movimento de remarcação de preços nos ativos de crédito privado. Na estratégia de 

debêntures em CDI, novamente os ativos com melhor qualidade de crédito foram os que mais sofreram com a abertura 

dos spreads de crédito, num processo de desancoragem de preços que já passou muito além do limite da racionalidade. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou resultado pobre, ainda que no ano tenha gerado muito valor para o 

fundo. Seus ativos tiveram comportamento misto, com aberturas e fechamentos de spreads, contudo o resultado negativo 

das aberturas superou o ganho dos fechamentos. As demais carteiras também não passaram ao largo dessa dinâmica e 

sofreram algumas remarcações, mas em magnitude bem menor quando comparadas com as debêntures em CDI. 

Vale reforçar aqui, mais uma vez, 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 no secundário. Acreditamos que 

esse movimento deve estar próximo da estabilidade, dado que os preços (as taxas) já estão batendo o Raroc dos bancos 

(ver item 1.4), o que por sua vez gera uma dinâmica mais saudável de trading no mercado secundário. 

Diante desse cenário, fomos bastante ortodoxos em preservar caixa e manter o portfólio bem balanceado e pronto para 

participar da retomada do mercado quando o momento assim permitir. Ao longo desse período, o carrego do fundo tem 

aumentado e, normalizado esse processo, o resultado da carteira será automaticamente melhor e mantendo a excelente 

qualidade de crédito que o fundo já possuía. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 20 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados em todos. Atuamos também 

no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 12. Atribuição de resultados em novembro  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. Cinco maiores detratores em novembro 

 

 

 

Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 

Figura C. Evolução da performance em 2019  

 

 

Fonte: AZQUEST  



 
 

13 

 

6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de -33,9% do CDI no mês de novembro, resultado atípico e abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. As diversas carteiras apresentaram resultados pobres, sendo que debêntures 

em CDI e debêntures hedgeadas (em conjunto com a parcela de inflação livre) foram as maiores detratoras de resultado 

no mês. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

Em novembro, continuou o movimento de remarcação de preços nos ativos de crédito privado. Na estratégia de 

debêntures em CDI, novamente os ativos com melhor qualidade de crédito foram os que mais sofreram com a abertura 

dos spreads de crédito, num processo de desancoragem de preços que já passou muito além do limite da racionalidade.  

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou resultado pobre, ainda que no ano tenha gerado muito valor para o 

fundo. Seus ativos tiveram comportamento misto, com aberturas e fechamentos de spreads, contudo o resultado negativo 

das aberturas superou o ganho dos fechamentos. As demais carteiras também não passaram ao largo dessa dinâmica e 

sofreram algumas remarcações, mas em magnitude bem menor quando comparadas com as debêntures em CDI. 

Vale reforçar aqui, mais uma vez, 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 no secundário. Acreditamos que 

esse movimento deve estar próximo da estabilidade, dado que os preços (as taxas) já estão batendo o Raroc dos bancos 

(ver item 1.4), o que por sua vez gera uma dinâmica mais saudável de trading no mercado secundário. 

Diante desse cenário, fomos bastante ortodoxos em preservar caixa e manter o portfólio bem balanceado e pronto para 

participar da retomada do mercado quando o momento assim permitir. Ao longo desse período, o carrego do fundo tem 

aumentado e, normalizado esse processo, o resultado da carteira será automaticamente melhor e mantendo a excelente 

qualidade de crédito que o fundo já possuía. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 20 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três bookbuildings e fomos alocados em todos. Atuamos também 

no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 16. Atribuição de resultados em novembro  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 
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Figura A. Breakdown de resultado por rating  Figura B. Cinco maiores detratores em novembro 
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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/
http://azquest.com.br/az-quest-altro-fic-fim-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-debentures-incentivadas-fim-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-valore-fi-rf-cp/
http://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-conservador-fic-rf/
http://azquest.com.br/az-quest-prev-icatu-conservador-fic-rf/
http://www.azquest.com.br/
http://www.azquest.com.br/

