
 
 

 

CARTA MENSAL – JANEIRO 2020 

Apesar dos fundamentos sustentarem um ambiente de 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 que gerou 

expectativa nos mercados em relação a possíveis retaliações por parte do regime iraniano. A 

forte turbulência observada nos primeiros momentos pós ataque foi se dissipando à medida 

que a percepção de risco de 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. Como 

esperado, o mercado reagiu reduzindo posição em ativos de risco e buscando proteções, o 

que derrubou os juros de países desenvolvidos e as bolsas e moedas de países emergentes.  

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. O desempenho da economia chinesa, e mundial, nos 

próximos meses dependerá da evolução dos casos de Coronavírus. Caso as medidas do 

governo para contenção da doença sejam eficazes e o número de novos casos comece a 

cair, abrindo espaço para reestabelecimento do trânsito de bens e pessoas no país, é 

provável que a desaceleração da economia no primeiro trimestre dê lugar à reaceleração 

no segundo trimestre, ajudando a impulsionar a economia global. É importante também 

acompanhar a evolução do número de casos em outros países para se mensurar potenciais 

impactos da doença no ritmo da economia global. Até o fechamento desta carta, os casos 

fora da China não são numerosos e as medidas de contenção parecem efetivas.  

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 em 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, 

de 1,2% para 1,1%. 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 entre 2,5% e 3,0% 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 dos combustíveis no mercado internacional, que 

devem levar o IPCA no primeiro trimestre para níveis bastante baixos, número também 

beneficiado pelo baixo grau de repasse do choque de preços ocorrido ao final de 2019, 

principalmente no núcleo de inflação. Com isso, reduzimos nossa projeção para o IPCA de 

2020, para 3,1%, desconsiderando eventuais choques nos próximos trimestres. 

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. 

  



 
 

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

O primeiro mês de 2020 foi de grande oscilação na bolsa brasileira. O mês começou com um 

movimento de realização dos fortes ganhos de meses anteriores, passou a se valorizar com o 

otimismo em relação ao crescimento econômico, atingindo seu mais alto valor histórico na 

última semana do mês, quando a preocupação da evolução da epidemia do Coronavirus 

na China derrubou os índices em todo o mundo. Ao final, o Ibovespa fechou em queda de 

1,53%, principalmente impactada pelas ações de bancos e do grupo cíclico global, dado o 

receio de uma desaceleração da economia global, pelas medidas de contenção da 

epidemia. 

Os fundos de ações apresentaram excelente resultado, fechando o mês em forte alta, 

principalmente devido ao ótimo desempenho de alguns ativos específicos nos setores de 

Varejo e Saúde. Também tivemos resultado positivo nos setores de Educação e Construção. 

Os fundos Long Short que fecharam o mês com forte valorização, com os principais ganhos 

advindo das posições compradas nos setores de Varejo, Elétrico e Shoppings, além da 

posição vendida em Telecom. As principais perdas vieram das posições vendidas em Serviços 

Financeiros e Papel e Celulose. 

ESTRATÉGIA MACRO  

Nossos fundos multimercados tiveram performance bastante positiva no mês, com 

contribuições positivas em boa parte das estratégias. O principal destaque foi o livro de juros, 

já que as curvas de juros seguiram em movimento de steepening, com queda nas taxas mais 

curtas, o que gerou ganhos relevantes em nossas posições aplicadas nesse ponto da curva. 

Entendemos que o ambiente de inflação ancorada, apesar da aceleração do crescimento, 

abre espaço para que os prêmios ainda existentes sejam consumidos ao longo do tempo. 

Também obtivemos excelente resultado no book de bolsa, tanto na posição direcional, 

comprado em setores cíclicos locais, quanto na estratégia de Long Short. Tivemos perdas 

marginais no livro de Moedas, compensadas por ganhos com Valor Relativo e hedges. 

Seguimos com maior utilização de risco no mercado de renda variável, comprado em bolsa 

brasileira e americana, com utilização de hedges neste mercado, bem como em moedas, a 

fim de reduzir alguns fatores de risco específicos. 

ESTRATÉGIA CRÉDITO 

O ano começou com ótimo desempenho dos nossos fundos de crédito privado, em linha com 

com nosso call no final 2019. O destaque ficou para o AZ Quest Luce, que fechou o mês com 

valorização de 0,46% (121% CDI), bastante acima do seu objetivo de longo prazo.  

Conforme comentamos em nossa última carta, estabilização nos preços dos ativos abriria 

ótimas oportunidades de investimento em papéis que haviam sido exageradamente punidos 

pelo mercado durante o processo de desancoragem no último trimestre de 2019. Por isso, 

mencionávamos: é hora de montar carteira.  

Devido a isso, mantivemos nossa decisão de manter um caixa um pouco abaixo no nosso 

padrão histórico e assim otimizar o carrego dos fundos. A estratégia se mostrou acertada e 

capturou a reprecificação de parte desses ativos, principalmente do grupo de Debêntures 

em CDI. No mercado offshore, continuou o movimento de risk on para os bonds brasileiros, 

gerando ótimo resultado nessa estratégia.  

Vale destacar o resultado do AZ Quest Debêntures Incentivadas, que apresentou 

rentabilidade acima de seu benchmark (IMA-B5) e do CDI, também beneficiado pelo 

fechamento da curva de juros reais.  

ESTRATÉGIAS ARBITRAGEM 

Nossos fundos de arbitragem apresentaram resultados positivos, em linha com seus objetivos 

de longo prazo. Aproveitamos o aumento da liquidez do mercado para reabrir o AZ Quest 

Legan Low Vol para novas captações até que seu patrimônio atinja R$ 950 milhões. 



 
 

RENTABILIDADES     

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

download nos links acima. 
  

 Fundos Início Rentabilidades 
Comparação com 

Benchmark 

     jan/20 2020 jan/20 2020 

Ações 

AZ QUEST AÇÕES 01-jun-05 3,82% 3,82% 5,4 p.p. 5,4 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS 30-dez-09 6,67% 6,67% 6,2 p.p. 6,2 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED 18-out-11 5,18% 5,18% 6,4 p.p. 6,4 p.p. 

Long Short 
AZ QUEST EQUITY HEDGE 30-nov-07 0,93% 0,93% 248% 248% 

AZ QUEST TOTAL RETURN 23-jan-12 1,54% 1,54% 409% 409% 

Macro 

AZ QUEST MULTI 13-set-13 0,75% 0,75% 199% 199% 

AZ QUEST MULTI 15 20-out-17 0,74% 0,74% 198% 198% 

AZ QUEST MULTI MAX 24-fev-17 1,20% 1,20% 318% 318% 

AZ QUEST YIELD 20-set-12 0,46% 0,46% 123% 123% 

AZ QUEST JURO REAL 03-out-18 0,82% 0,82% 0,3 p.p. 0,3 p.p. 

Crédito 

AZ QUEST LUCE 11-dez-15 0,46% 0,46% 123% 123% 

AZ QUEST ALTRO 15-dez-15 0,52% 0,52% 139% 139% 

AZ QUEST VALORE 09-fev-15 0,41% 0,41% 110% 110% 

AZQ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 06-set-16 0,80% 0,80% 0,2 p.p. 0,2 p.p. 

Arbitragem 
AZ QUEST LOW VOL 28-nov-08 0,40% 0,40% 106% 106% 

AZ QUEST TERMO 03-ago-15 0,39% 0,39% 104% 104% 

Impacto AZ QUEST AZIMUT IMPACTO 17-nov-16 0,54% 0,54% 145% 145% 

Previdência 
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR 09-set-16 0,44% 0,44% 116% 116% 

AZ QUEST PREV ICATU MULTI 22-abr-15 0,87% 0,87% 232% 232% 

  

          

Índices    jan/20 2020   

CDI    0,38% 0,38%   

Ibovespa   -1,63% -1,63%   

Índice Small Caps    0,46% 0,46%   

IBX-100   -1,25% -1,25%   

IMA-B 5    0,56% 0,56%   

IMA-B    0,26% 0,26%    

Dólar (Ptax)    5,92% 5,92%   

       

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. 

 

 

 

 


