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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Janeiro 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 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos a contribuição do resultado da carteira de debêntures em CDI. As demais 

carteiras tiveram, para os diferentes mandatos, uma performance sem grandes destaques para fins de comunicação.  

A carteira de debêntures em CDI apresentou bom resultado, rodando acima de seu carrego intrínseco. A maioria dos ativos 

apresentou fechamento de spread de crédito, sendo que poucos deles foram responsáveis por boa parcela do resultado 

total. Diferentemente do mês anterior, janeiro apresentou condições para uma dinâmica mais comportada dos spreads – 

com menos volatilidade, ainda que com algumas correções de distorções criadas nos últimos meses.  

Essa dinâmica mais favorável decorre em parte dos ativos que bateram o Raroc e tiveram a possibilidade de limpar seu 

“técnico”, permitindo o fechamento de spread. E também de uma menor pressão de venda por gestores que tiveram uma 

diminuição do fluxo de resgate de seus fundos. Ou seja, o mercado passa de uma pressão vendedora, segundo nossa 

percepção, para ficar até marginalmente comprador. Essa composição de fatores é responsável direta pela performance 

desse período, conforme vínhamos destacando em nossas últimas cartas e calls.  

Em janeiro, a curva de juros prefixada apresentou fechamento, enquanto os juros reais apresentaram uma abertura com 

diminuição da inclinação da curva (bear flattening). A composição e a magnitude desses movimentos geraram um baixo 

impacto no resultado dos fundos que possuem um pouco de risco de mercado. 

Na carteira de debêntures hedgeadas, observamos novamente um comportamento misto dos spreads, com um pouco 

mais de aberturas que fechamentos. Isso levou a uma heterogeneidade no resultado para diferentes fundos, de acordo 

com a composição de cada portfólio ajustado a seu regulamento. 

O fundo de debêntures incentivadas apresentou rentabilidade acima de seu benchmark (IMA-B5) e do CDI. Além de estar 

atrelado ao juro real, o resultado do fundo foi beneficiado pelos Efeitos Crédito e Curva, ambos com contribuição relevante 

no mês. Para esse fundo, os spreads de crédito novamente apresentaram mais fechamentos que aberturas. 

No mercado offshore, continuou o movimento de risk on para emergentes, beneficiando fortemente papéis de emissores 

brasileiros, o que gerou boa contribuição de resultado da Estratégia Offshore. Vale mencionar que o mercado primário 

externo foi bastante aquecido em janeiro e fomos ativos nos processos de bookbuilding. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de emissões primárias do início do ano continuou bastante fraco, ainda um reflexo do movimento de 

desancoragem de preços ocorrido no fim de 2019, da cautela dos bancos coordenadores em mostrar novas operações e 

do baixo apetite do mercado para novas operações nesse início de ano. Mais no final do mês, percebemos a retomada 

de leituras de bancos de investimento analisando a viabilidade de novas operações, mas ainda em ritmo lento.  

Diferentemente do primário, o mercado secundário seguiu com um bom ritmo de atividade, liquidez e profundidade. Fomos 

atuantes tanto na compra quanto na venda. Temos nos utilizado muito do secundário para capturar as oportunidades 

geradas nos últimos meses e, assim, otimizar o carrego dos nossos portfólios. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 8 ofertas primárias – a maioria focada em pessoas 

físicas (via isenção de IR). Com isso, não houve nenhum processo de precificação ou liquidação de ofertas dentro do 

escopo de atuação dos nossos fundos em janeiro. No mercado offshore, participamos do primário de algumas operações, 

contudo em volumes bem pequenos, devido ao nosso tamanho nessa estratégia. 
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1.3 Considerações econômicas 

Apesar de os fundamentos sustentarem um ambiente de certo otimismo com a aceleração da atividade, 2020 começou 

com dois choques que geraram alguns questionamentos em relação a esse cenário-base de recuperação cíclica da 

economia global. O primeiro choque teve cunho geopolítico, com o ataque americano a líderes iranianos em Bagdá. A 

forte turbulência observada nos primeiros momentos pós-ataque foi se dissipando à medida que a percepção de risco de 

uma escalada de ataques foi sendo reduzida. 

Na sequência, o rápido crescimento do novo surto de coronavírus na região de Wuhan levou o governo chinês a elevar os 

alertas e a tomar diversas medidas de circulação de pessoas, o que levantou questionamentos sobre o impacto dessas 

restrições na economia global. Entendemos que o efeito econômico ainda é de difícil de mensuração, mas provavelmente 

teremos números significativamente piores de crescimento da China no primeiro trimestre, refletindo no crescimento global.  

Fora a questão da grave doença, a economia global seguiu mostrando sinais de estabilização. Nosso cenário-base 

permanece de melhora do crescimento adiante, impulsionado pela redução no embate comercial entre China e Estados 

Unidos e pelo afrouxamento monetário promovido pelos bancos centrais. É provável, contudo, que essa aceleração 

econômica demore mais para acontecer por conta da epidemia na China.  

Nos próximos meses, os mercados também estarão atentos ao tema das eleições nos EUA, com a temporada de primárias 

do Partido Democrata tendo início em fevereiro. Esse é um assunto que pode adicionar volatilidade a um ambiente 

momentaneamente fragilizado. 

Da mesma forma, no Brasil, mesmo com os fundamentos indicando aceleração da economia, alguns dados econômicos 

nos levaram a reduzir marginalmente a projeção do PIB para 2019. A produção industrial e os indicadores de comércio e 

serviço referentes a novembro trouxeram resultados aquém do esperado, após apresentarem desempenho positivo ao 

longo dos meses anteriores. Os números já divulgados para dezembro também indicaram um comportamento de menor 

produção, principalmente no setor automotivo.  

No entanto, entendemos que essa dinâmica segue compatível com nosso cenário de crescimento do PIB em 2020, 

principalmente em função do desempenho positivo percebido tanto nos indicadores de crédito para empresas e famílias 

quanto nos indicadores relacionados à criação de emprego, com aceleração das vagas no setor formal.  

O cenário para inflação em 2020 melhorou substancialmente ao longo do mês, em função das quedas nos preços de carne 

bovina e de combustíveis no mercado internacional, que devem levar o IPCA no primeiro trimestre para níveis bastante 

baixos. Nesse ambiente, entendemos que o espaço para manutenção dos juros em patamar historicamente muito baixo 

permanece bastante amplo, mesmo com a esperada retomada da atividade econômica acima das expectativas do 

mercado. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de 123,4% do CDI no mês de janeiro, resultado acima da rentabilidade-alvo de longo 

prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque foi a estratégia de debêntures em CDI. Mostramos essa distribuição 

de resultados detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos, contudo poucos deles foram responsáveis por boa parcela do resultado total. Esse movimento de fechamento nos 

spreads aconteceu nos ativos cujo “técnico” ficou limpo, conforme apontamos nas cartas passadas e no item 1.1 acima. 

Mantivemos por mais um mês o nível de caixa do fundo abaixo de nossa meta de longo prazo devido a uma decisão tática 

que visa aproveitar as oportunidades que têm aparecido no mercado.  

As demais carteiras tiveram retorno em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem nenhum evento que mereça mais 

destaque.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 8 ofertas primárias – a maioria voltada para pessoa 

física (isenta de IR). Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de 

nenhum bookbuilding no mês. Atuamos também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 1. Atribuição de resultados em janeiro  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 janeiro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de 138,6% do CDI, resultado acima da rentabilidade-alvo de 

longo prazo que buscamos. Nesse mês, as diversas estratégias do fundo apresentaram bons resultados, sendo que as 

maiores contribuições vieram da carteira de debêntures em CDI e da Estratégia Offshore. Mostramos essa distribuição de 

resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade no mês. O resultado de ganho de capital foi decorrente do 

fechamento de spread de crédito da maioria dos seus ativos, sendo que poucos deles foram responsáveis por boa parcela 

do resultado total, principalmente aqueles que foram comprados ao longo do 2º semestre de 2019 e que agora começaram 

a destravar valor (passado o período de desancoragem de preços do 4T19).  

Na carteira de debêntures hedgeadas, novamente observamos um comportamento misto dos spreads de crédito para esse 

fundo, e o resultado foi uma carteira que rodou um pouco acima da sua rentabilidade intrínseca. Vale ainda destacar 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.  

Por fim, a carteira offshore, mais uma vez, se beneficiou do retorno do movimento de risk on para emergentes, que culminou 

no fechamento de spreads de crédito da grande maioria dos ativos brasileiros negociados no exterior. Ao longo do mês, 

adicionamos dois novos bonds a essa estratégia via mercado primário.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 8 ofertas primárias no mercado local – a maioria 

focada em pessoas físicas (via isenção de IR). Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, optamos 

por não participar de nenhum bookbuilding nesse mês. Atuamos bastante no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 5. Atribuição de resultados em janeiro  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 janeiro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de 0,80% (ante 0,56% do benchmark – 

IMA-B5) no mês, acumulando (b) 0,80% (ante 0,56% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

O fato de estar aplicado em juro real foi o que mais contribuiu para a rentabilidade no mês. Mesmo com a abertura da 

curva de juros real (bear flattening), o alto carrego intrínseco dos ativos em IPCA (devido ao pico de inflação mensal no 

período) ao longo do mês permitiu o bom resultado, principalmente comparado com o CDI. Agregamos ainda alpha em 

relação ao benchmark tanto pelo Efeito Crédito quanto pelo Efeito Curva (fig. 9). 

Mantivemos o risco do fundo em linha com o mês anterior, acima do IMA-B5, e ganhamos no posicionamento relativo entre 

os vértices da curva (“Efeito Curva”). O Efeito Crédito também gerou um bom resultado, devido ao fechamento dos spreads 

de crédito; novamente houve mais fechamentos que aberturas para esse fundo. 

Enxergamos que a relação risco x retorno das debêntures incentivadas ainda está bastante favorável no mercado 

secundário, o que por sua vez ancora também os preços para o pipeline de ofertas primárias a 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 8 ofertas primárias – a maioria focada em pessoas 

físicas (via isenção de IR). Não houve bookbuildings de ofertas dentro do escopo do fundo no mês, ficando esse processo 

para o mês de fevereiro. Já no mercado secundário, atuamos principalmente na ponta de compra.  

Figura 9. Atribuição de resultados em janeiro 
 

 

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 115,9% do CDI no mês de janeiro, resultado acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque foi a estratégia de debêntures em CDI. Mostramos essa 

distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos, sendo que poucos deles foram responsáveis por boa parcela do resultado total. Esse movimento de fechamento nos 

spreads aconteceu nos ativos cujo “técnico” ficou limpo, conforme apontamos nas cartas passadas e no item 1.1 acima.  

A estratégia de debêntures hedgeadas teve a maioria de seus ativos apresentando aberturas dos spreads de crédito, 

contudo alguns ativos em que tínhamos uma posição um pouco mais relevante apresentaram fechamentos e, assim, o 

resultado consolidado ainda ficou no território positivo, contribuindo para a composição de resultado do fundo.  

As demais estratégias do fundo apresentaram resultados praticamente em linha com suas rentabilidades intrínsecas, sem 

nenhum destaque. 

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 8 ofertas primárias – a maioria voltada para pessoa 

física (isenta de IR). Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de 

nenhum bookbuilding no mês. Atuamos também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

Figura 12. Atribuição de resultados em janeiro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2020 – YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

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 109,7% do CDI no mês de janeiro, resultado acima da rentabilidade-alvo de 

longo prazo pensada para o fundo. Nesse mês, o destaque foi a estratégia de debêntures em CDI, enquanto as demais 

rodaram abaixo de suas rentabilidades intrínsecas. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 

e 17 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram uma boa rentabilidade devido ao fechamento dos spreads de crédito da maioria dos seus 

ativos, sendo que poucos deles foram responsáveis por boa parcela do resultado total. Na carteira de LFSN houve uma 

pequena remarcação de um ativo que, dada a nossa exposição, justificou o resultado negativo dessa estratégia.  

Na carteira de debêntures hedgeadas, observamos a maioria dos ativos com aberturas nos spreads de crédito, justificando 

a rentabilidade abaixo do esperado. A parcela de inflação livre, apesar de sua excelente rentabilidade, é pequena e não 

teve tamanho para compensar o resultado.  

Nesse mês trabalhamos para a otimização e reciclagem da nossa carteira, buscando aproveitar as oportunidades do 

mercado secundário.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 8 ofertas primárias – a maioria voltada para pessoa 

física (isenta de IR). Após selecionadas aquelas dentro do escopo de atuação do fundo, optamos por não participar de 

nenhum bookbuilding no mês. Atuamos também no mercado secundário, em ambas as pontas. 

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

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

Figura 18. Breakdown do fundo por rating  Figura 19. Breakdown do fundo por setor 

 

 

 

Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 



 
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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/
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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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