
 
 

 

CARTA MENSAL – FEVEREIRO 2020 

A epidemia de Coronavirus foi o grande tema do mês. Durante as primeiras semanas de 

fevereiro, o fato do surto se manter contido na China, trouxe certa estabilidade aos mercados. 

Porém, a disseminação e crescimento do número de casos em outros países, no final do mês, 

derrubou os índices em todo o mundo. Além da questão humanitária e de saúde pública, o 

que o mercado avalia é o impacto econômico das medidas de contenção da epidemia. No 

atual estágio, a visibilidade sobre o real o impacto na economia global segue baixa, mas não 

há dúvidas que se trata de um choque negativo para inflação e crescimento.  

O avanço da doença na China seguiu moderado, com 196 novos casos por dia em Hubei 

(contra uma média de 2 mil novos casos por dia em fevereiro) e apenas 10 casos em outras 

regiões da China. A percepção é de que as drásticas medidas de movimentação de pessoas 

impostas por Pequim foram eficazes e conseguiram impedir uma disseminação maior da 

doença em outras regiões do país. De fato, a taxa atual de crescimento de casos combina 

com cenários de final da crise. Contudo, o risco de novas ondas da doença existe e, por isso, 

as determinações de restrição de movimentação foram apenas marginalmente relaxadas. As 

medidas diárias de atividade econômica, como consumo de carvão e trânsito de pessoas, 

sugerem que até o final de fevereiro a situação estava ainda longe da normalidade.  

Fora da China, destacam-se os casos de Coréia do Sul, Irã e Itália, há evidências que a 

doença está se espalhando com velocidade crescente em vários países. Dificilmente 

teremos, em outras países, a repetição das drásticas medidas de restrição observadas na 

China, mas ainda assim o impacto na confiança dos agentes será um importante choque 

negativo na demanda global. Além disso, a restrição de oferta imposta pela paralisação da 

produção na China, influencia diversas cadeias industriais ao redor do mundo.  

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 BC’s como o do Canadá e o da 

Austrália também reduziram os juros. Em comunicado conjunto, autoridades monetárias G7 

mostraram-se dispostas à atuar conforme o 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. Conforme o crescimento da doença desacelere no mundo, a exemplo 

do que está acontecendo na China, somado às medidas de estímulo proporcionadas pelos 

governos, a economia global também 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 Coronavirus no mundo, nos levou a reduzir a 

estimativa para o PIB em 2020 para entre 2,0 e 2,5%, dada uma projeção inicial de 

crescimento modesto no primeiro trimestre (+0,3%). No entanto, a deterioração adicional do 

contexto externo levou a uma nova redução dessa expectativa, para ao redor de 1,5%.  

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 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 (projetamos o IPCA 2020 em 3,1%), 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.   



 
 

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 

A perspectiva de redução das taxas de crescimento econômico, em função de medidas de 

contenção da epidemia Coronavirus, diante do crescimento de casos no mundo e da 

divulgação do primeiro caso no Brasil, derrubou o Ibovespa, que fechou o mês em queda de 

8,43%. Os grupos de empresas cíclicas domésticas e globais foram mais impactados, dada 

sua maior alavancagem ao crescimento econômico e, portanto, ao receio de uma 

desaceleração da economia global. 

Os fundos de ações fecharam o mês em queda, mas com performance superior aos seus 

respectivos benchmarks. Destaque para o AZ Quest Top Long Biased que teve com ganhos 

relativos pelas posições underweight nos setores de Mineração, Petróleo e da posição 

vendida em Proteínas. Também tivemos resultado positivo nos setores de Educação e 

Construção. As maiores perdas vieram dos setores de Saúde e Construção. 

Os fundos Long Short tiveram um mês bastante positivo, com os principais ganhos vindo das 

posições de valor relativo em Serviços Financeiros, Bancos e com a posição vendida em Bens 

de Consumo e Telecom. As perdas vieram de posições compradas em Varejo e Utilities. 

ESTRATÉGIA MACRO  

Em um mês de grande volatilidade, nossos fundos multimercados tiveram performance 

bastante positiva. Destaque para o AZ Quest Multi Max, que fechou o mês com +1,35%. 

As maiores contribuições vieram dos livros de juros local e hedges. A redução na expectativa 

de crescimento levou a novas quedas nas taxas de juros mais curtas, o que gerou ganhos em 

nossas posições aplicadas e de steepening nessa ponta da curva. Também obtivemos 

excelente resultado no book de valor relativo e de bolsa internacional, principalmente com a 

posição vendida em bolsa americana. No book de Renda Variável, obtivemos ganhos na 

estratégia de Long Short e perdas no book direcional.  

Aproveitamos a volatilidade do mercado na última semana do mês, para reduzir o livro de 

hedges e aumentar, paulatinamente, o tamanho das posições compradas em bolsa e 

aplicadas em juros através de opções, para manutenção ou novos cortes da Selic.  

ESTRATÉGIA CRÉDITO 

Após a valorização de boa parte dos ativos de crédito, que levou nossos fundos a 

apresentarem desempenho acima dos seus objetivos de longo prazo em janeiro, observamos 

um movimento de ajuste nos preços desses papéis em fevereiro.  

Com isso, os fundos apresentaram resultado abaixo do esperado, consequência da abertura 

de spreads de crédito de algumas carteiras, principalmente nos grupos de Debêntures em 

CDI e de LF e LFSN.  Esse movimento se deu em função de uma pressão vendedora de ativos, 

por conta de baixo inflow de recursos para os fundos de crédito privado e pela remarcação 

de LF’s por um administrador de fundos, afetando rentabilidade de alguns gestores. 

Também tivemos perdas na carteira de Bonds, que apresentou grande volatilidade e baixa 

aderência dos hedges, nas últimas semanas, com o agravamento da crise do Coronavirus. 

O pipeline de emissões primárias segue com poucas ofertas em função do baixo inflow para 

fundos de crédito, o que deve manter os spreads em níveis mais saudáveis.  

ESTRATÉGIA ARBITRAGEM 

O AZ Quest Legan Low Vol apresentou mês abaixo do CDI, com volatilidade acima do seu 

objetivo de longo prazo, em função da remarcação com abertura de taxas em LFT’s longas, 

da distorção do aluguel de dois ativos para reversão e da marcação de uma posição de 

financiamento e reversão, que gerou perdas nesse mês calendário, a serem compensadas no 

próximo mês. O AZ Quest Termo teve resultado em linha com seu objetivo de longo prazo. 

  



 
 

RENTABILIDADES     

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

download nos links acima. 
  

 Fundos Início Rentabilidades 
Comparação com 

Benchmark 

     fev/20 2020 fev/20 2020 

Ações 

AZ QUEST AÇÕES 01-jun-05 -8,29% -4,78% 0,1 p.p. 5,1 p.p. 

AZ QUEST SMALL MID CAPS 30-dez-09 -6,19% 0,07% 2,1 p.p. 7,9 p.p. 

AZ QUEST TOP LONG BIASED 18-out-11 -5,21% -0,31% 3,0 p.p. 9,1 p.p. 

Long Short 
AZ QUEST EQUITY HEDGE 30-nov-07 0,50% 1,44% 171% 214% 

AZ QUEST TOTAL RETURN 23-jan-12 0,63% 2,18% 214% 324% 

Macro 

AZ QUEST MULTI 13-set-13 0,88% 1,64% 300% 244% 

AZ QUEST MULTI 15 20-out-17 0,88% 1,63% 299% 243% 

AZ QUEST MULTI MAX 24-fev-17 1,55% 2,77% 527% 412% 

AZ QUEST YIELD 20-set-12 0,68% 1,14% 229% 170% 

AZ QUEST JURO REAL 03-out-18 1,23% 2,05% 0,6 p.p. 0,9 p.p. 

Crédito 

AZ QUEST LUCE 11-dez-15 0,25% 0,72% 86% 107% 

AZ QUEST ALTRO 15-dez-15 0,17% 0,69% 58% 103% 

AZ QUEST VALORE 09-fev-15 0,08% 0,49% 26% 73% 

AZQ DEBÊNTURES INCENTIVADAS 06-set-16 0,56% 1,37% -0,1 p.p. 0,2 p.p. 

Arbitragem 
AZ QUEST LOW VOL 28-nov-08 0,17% 0,57% 57% 84% 

AZ QUEST TERMO 03-ago-15 0,32% 0,72% 110% 106% 

Impacto AZ QUEST AZIMUT IMPACTO 17-nov-16 0,44% 0,99% 150% 147% 

Previdência 
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR 09-set-16 0,18% 0,62% 61% 92% 

AZ QUEST PREV ICATU MULTI 22-abr-15 0,61% 1,49% 208% 222% 

  

          

Índices    fev/20 2020   

CDI    0,29% 0,67%   

Ibovespa   -8,43% -9,92%   

Índice Small Caps    -8,27% -7,85%   

IBX-100   -8,22% -9,37%   

IMA-B 5    0,64% 1,20%   

IMA-B    0,45% 0,71%    

Dólar (Ptax)    5,37% 11,61%   

       

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. 

 

 

 

 


