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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Fevereiro de 2020 

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 Contribuição de performance 

Em fevereiro, a carteira de debêntures em CDI teve rendimento abaixo de seu carrego intrínseco. Observamos correções e 

um pouco mais de volatilidade nos spreads de crédito, com mais aberturas que fechamentos nesse mês. Contrapondo-se 

ao mês anterior e também à nossa expectativa, não há qualquer explicação mais elaborada que justifique esse 

comportamento.  

Nas carteiras de LF e LFSN, houve a remarcação de alguns ativos pelo administrador, o que justifica seu resultado, contudo 

sem qualquer mudança de cenário na qualidade de crédito dos ativos nem qualquer novidade no mercado secundário 

que tenha chamado nossa atenção. 

A curva de juros reais apresentou forte fechamento em conjunto com um aumento de inclinação (steepening). A curva de 

juros nominais também apresentou steepening, mas com fechamento da parte curta da curva e ligeira abertura na parte 

longa. A composição e a magnitude desses movimentos geraram um baixo impacto no resultado dos fundos que possuem 

um pouco de risco de mercado. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou comportamento misto dos spreads, com um pouco mais de aberturas que 

fechamentos. Apesar disso, alguns poucos ativos tiveram abertura mais intensa e foram responsáveis pela maior parte do 

resultado da carteira, que variou de acordo com a composição de cada portfólio. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade acima do CDI e ligeiramente abaixo de seu benchmark 

(IMA-B5). Estar atrelado ao juro real contribuiu positivamente para o resultado do fundo. O Efeito Crédito detraiu resultado 

devido às aberturas técnicas de spread de crédito ocorridas na carteira, enquanto o Efeito Curva agregou bom alpha, 

compensando a abertura de spreads. 

No mercado offshore, observamos um forte movimento de risk off global decorrente do espalhamento do coronavírus fora 

da China. Apesar de hedgeada houve descolamento da correlação e a estratégia detraiu, dessa forma, resultado do 

fundo. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de emissões primárias segue com poucas ofertas dentro do nosso escopo de atuação e os bancos 

coordenadores fazem leituras mais para sondar o humor do mercado do que vir com propostas de novas operações. O 

apetite para novas emissões ainda é baixo, com gestores mais conservadores para comprar, o que garante que a dinâmica 

de oferta x demanda dite o nível dos spreads (mais saudáveis). Ofertas voltadas para pessoas físicas (via isenção de IR) 

foram de novo exceção e continuaram em ritmo forte. 

O mercado secundário manteve sua normalidade, com apenas uma diminuição no ritmo para ativos indexados ao CDI. 

Nos fundos da AZ Quest, no geral tivemos atuação mais moderada, apenas fazendo ajustes pontuais do nosso portfólio 

quando necessário. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

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

em fevereiro. 
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1.3 Considerações econômicas 

A epidemia de coronavírus foi o grande tema do mês. Durante as primeiras semanas de fevereiro, o fato de o surto se manter 

contido na China trouxe certa estabilidade aos mercados. Porém, a disseminação e o crescimento do número de casos em 

outros países, no final do mês, derrubou os índices em todo o mundo. No atual estágio, a visibilidade sobre o real impacto 

na economia global segue baixa, mas não há dúvidas de que se trata de um choque negativo para a inflação e o 

crescimento.  

Como em outras situações de enfraquecimento da atividade global, os BCs voltaram a estimular as economias, mas dessa 

vez com excepcionais rapidez e articulação na sua atuação. Nos EUA, tivemos a primeira reunião extraordinária do FED 

desde 2008, quando o comitê cortou os juros em 0,50 p.p. para 1,125%. Outros BCs, como o do Canadá e o da Austrália, 

também reduziram os juros. Em comunicado conjunto, autoridades monetárias do G7 mostraram-se dispostas a atuar 

conforme necessário para mitigar os efeitos do choque do coronavírus, levando a 10Y Treasury a ser negociada abaixo de 

1,0% ao ano pela primeira vez. 

Por mais severo que seja o choque do novo coronavírus, o cenário mais provável ainda é o de evento temporário. Com a 

desaceleração do crescimento da doença no mundo, a exemplo do que está acontecendo na China, somada às medidas 

de estímulo proporcionadas pelos governos, a economia global poderá voltar à tendência de expansão. 

No Brasil, o mês foi marcado por novos dados de atividade doméstica abaixo do esperado. Essas informações, aliadas ao 

avanço do coronavírus no mundo, nos levaram a reduzir a estimativa para o PIB em 2020. No entanto, a deterioração 

adicional do contexto externo levou a uma nova redução dessa expectativa.  

Vale ressaltar a elevada incerteza em relação a essa projeção. O impacto adicional negativo sobre o PIB dependerá do 

ritmo de avanço da doença no país, bem como da resposta que as autoridades e a sociedade darão ao problema. 

Provavelmente teremos informações mais precisas sobre essas questões ao longo de março. Mais do que o impacto no 

crescimento deste ano, será relevante entender seu efeito no cenário de médio prazo, que por ora ainda segue positivo, já 

que a política econômica garante a sustentabilidade fiscal de longo prazo e o ambiente de recuperação gradual da 

atividade calcada no estímulo monetário.  

Ainda em um ambiente menos conturbado, o Copom decidiu cortar a taxa Selic para 4,25% ao ano. Como a inflação 

segue comportada, vislumbramos espaço para que os juros sigam em patamar muito baixo por um longo período de tempo. 

Com o novo choque sobre a atividade, bem como a volta do contexto global de estímulo monetário, o Copom já indicou 

claramente que voltará a cortar a taxa Selic ao longo de 2020. A magnitude do estímulo adicional dependerá da evolução 

do contexto externo e também da continuidade da agenda de reformas, em nossa visão. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 86,0% do CDI no mês de fevereiro, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de longo 

prazo pensada para o fundo. Nesse mês, destacamos as carteiras de debêntures em CDI e LFSN, que detraíram resultado 

no mês. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma rentabilidade abaixo da esperada para essa estratégia devido a aberturas dos spreads 

de crédito da grande maioria dos seus ativos, sem nenhum movimento individual que valha destacar. Embora esse 

comportamento se contraponha ao do mês anterior e também à nossa expectativa, não há qualquer explicação mais 

elaborada que o justifique. 

Na carteira de LFSN, houve a remarcação de alguns ativos pelo administrador, o que justifica seu resultado negativo. Nas 

demais estratégias, o retorno foi em linha com os respectivos carregos intrínsecos.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 1. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2020 – 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 fevereiro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 57,8% do CDI, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de 

longo prazo que buscamos. Nesse mês, o destaque positivo foram as carteiras de FIDC e a Estratégia Yield. Do outro lado, 

a Estratégia Offshore foi o maior detrator de resultado no mês. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente 

nas figuras 5 e 6 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma rentabilidade abaixo da esperada para essa estratégia devido a aberturas dos spreads 

de crédito da grande maioria dos seus ativos, sem nenhum movimento individual que valha destacar. Embora esse 

comportamento se contraponha ao do mês anterior e também à nossa expectativa, não há qualquer explicação mais 

elaborada que o justifique. 

Na carteira de LFSN, houve a remarcação de alguns ativos pelo administrador, o que justifica seu resultado negativo, 

contudo sem qualquer mudança de cenário na qualidade de crédito dos ativos nem qualquer novidade no mercado 

secundário que tenha chamado nossa atenção. 

Já na estratégia de debêntures hedgeadas, tivemos um comportamento misto dos spreads de crédito, tanto de abertura 

quanto de fechamentos, em conjunto com um aumento da inclinação da curva de juros reais (steepening). Para esse 

fundo, o resultado foi uma carteira que rodou um pouco abaixo da sua rentabilidade intrínseca. Vale notar que esse 

segmento de mercado teve um secundário muito ativo, com uma demanda na ponta de compra bem forte.  

A Estratégia Offshore, que vinha com boa performance até a última semana do mês, acabou sofrendo com o movimento 

de risk off global decorrente do espalhamento do coronavírus fora da China; apesar de hedgeada, houve descolamento 

da correlação e, no consolidado, a estratégia detraiu resultado do fundo. 

Por fim, destacamos as carteiras de FIDC e a Estratégia Yield, que apresentaram bons resultados no mês e estão rodando 

com spreads de crédito bem “gordos”, em linha com as estratégias pensadas para esses portfólios.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias no mercado local. Após 

selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de duas ofertas, nas quais fomos alocados, e 

declinamos de outras duas. Atuamos bastante no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 5. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2020 – 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 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de fevereiro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,56% (ante 0,64% do benchmark 

– IMA-B5) no mês, acumulando (b) 1,37% (ante 1,20% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

O fato de estar aplicado em juro real contribuiu positivamente para a rentabilidade do fundo no mês, dado que tivemos 

um forte fechamento da curva de juros reais. Em relação ao IMA-B, o fundo performou um pouco abaixo, pois o alpha 

gerado pelo Efeito Curva acabou sendo compensado pelo Efeito Crédito e pelos custos do fundo (fig. 9). 

Ao longo do mês, decidimos manter o risco do fundo acima do IMA-B5 e, com isso, ganhamos no posicionamento relativo 

entre os vértices da curva (“Efeito Curva”). Já o Efeito Crédito detraiu resultado no mês, devido à abertura dos spreads de 

crédito; alguns ativos tiveram abertura mais intensa e foram responsáveis pela maior parte do resultado da carteira. 

Ainda enxergamos que a relação risco x retorno das debêntures incentivadas está favorável no mercado secundário, o que 

por sua vez ancora também os preços para o pipeline de ofertas primárias em níveis bem atrativos. Dessa forma, abre-se 

espaço potencial para uma boa performance desses papéis, mesmo que os juros reais estejam nos níveis mais baixos de 

sua história. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de uma oferta, na qual fomos alocados, e declinamos de outras 

duas. Já no mercado secundário, atuamos principalmente na ponta de compra.  

Figura 9. Atribuição de resultados em fevereiro 
 

 

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 60,6% do CDI no mês de fevereiro, resultado abaixo da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, as principais estratégias do fundo não apresentaram bons resultados, 

e a carteira de debêntures hedgeadas foi o principal detrator. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 

12 e 13 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma rentabilidade abaixo da esperada para essa estratégia, devido a aberturas dos spreads 

de crédito da grande maioria dos seus ativos, sem nenhum movimento individual que valha destacar. Embora esse 

comportamento se contraponha ao do mês anterior e também à nossa expectativa, não há qualquer explicação mais 

elaborada que o justifique. 

A estratégia de debêntures hedgeadas teve um comportamento misto, com mais aberturas que fechamentos dos spreads 

de crédito, que no consolidado culminou num resultado abaixo do esperado. Adicionalmente houve um descasamento 

dos vértices utilizados para hedge que também contribuiu negativamente para a carteira no período. Vale notar que esse 

segmento de mercado teve um secundário muito ativo, com uma demanda na ponta de compra bem forte. 

Na carteira de LFSN, houve a remarcação de alguns ativos pelo administrador, o que justifica seu resultado negativo, 

contudo sem qualquer mudança de cenário na qualidade de crédito dos ativos nem qualquer novidade no mercado 

secundário que tenha chamado nossa atenção. Nas demais estratégias, o retorno foi em linha com os respectivos carregos 

intrínsecos.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

mercado secundário, basicamente na ponta de venda. 

Figura 12. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2020 – 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 
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de 25,9% do CDI no mês de fevereiro, resultado acima da rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. Esse mês, as principais estratégias do fundo não apresentaram bons resultados, e as 

carteiras de LF e LFSN foram os principais detratores. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 

16 e 17 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma rentabilidade abaixo da esperada para essa estratégia, devido a aberturas dos spreads 

de crédito da grande maioria dos seus ativos, sem nenhum movimento individual que valha destacar. Embora esse 

comportamento se contraponha ao do mês anterior e também à nossa expectativa, não há qualquer explicação mais 

elaborada que o justifique. 

Na carteira de LFSN, houve a remarcação de alguns ativos pelo administrador, o que justifica seu resultado negativo, 

contudo sem qualquer mudança de cenário na qualidade de crédito dos ativos nem qualquer novidade no mercado 

secundário que tenha chamado nossa atenção. Nas demais estratégias, o retorno foi em linha com os respectivos carregos 

intrínsecos.  

A estratégia de debêntures hedgeadas teve um comportamento misto, com mais aberturas que fechamentos dos spreads 

de crédito, o que no consolidado culminou num resultado abaixo do esperado. Adicionalmente houve um descasamento 

dos vértices utilizados para hedge que também contribuiu negativamente para a carteira no período. Vale notar que esse 

segmento de mercado teve um secundário muito ativo, com uma demanda na ponta de compra bem forte.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 14 ofertas. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de um bookbuilding, no qual fomos alocados. Atuamos também no mercado 

secundário, basicamente na ponta de venda. 

Figura 16. Atribuição de resultados em fevereiro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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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 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/
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