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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Junho 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 junho, além de dados de recuperação econômica na margem e percepção crescente no mercado de que o fundo 

do poço da crise ocorreu em abril, o Banco Central deu mais um passo nas medidas anunciadas em meses anteriores e 

publicou uma circular regulamentando sua atuação no mercado secundário de títulos privados. Como consequência direta 

disso, houve aumento da confiança dos participantes do mercado e valorização dos preços dos ativos. Esse anúncio 

corrobora a tese do suporte do BC (abordada em nossas últimas cartas) e entendemos que os preços podem se valorizar 

ainda mais quando o BC atuar de fato (até o momento sem data definida). 

Como consequência direta desses fatores, destacamos a contribuição do resultado da carteira de debêntures em CDI para 

os nossos fundos, bem acima de seu carrego intrínseco e com a maioria dos ativos apresentando fechamento do spread 

de crédito. Em continuidade ao mês anterior, observamos uma recuperação do mercado de crédito que, somada ao 

anúncio do BC, tem levado a uma dinâmica favorável dos spreads. 

As curvas de juros (real e prefixada) apresentaram fechamento em junho. No juro real, houve aumento de inclinação 

(steepening) e, no juro nominal, o movimento foi praticamente paralelo. A composição e a magnitude desses movimentos 

geraram um baixo impacto no resultado daqueles fundos que possuem algum risco de mercado. 

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

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. Por essa estratégia ter sofrido menos 

no pico da crise, ainda vemos alguns ativos apresentando convergência com os de spread do mesmo emissor no mercado 

em CDI. 

O fundo de debêntures incentivadas teve rentabilidade acima de seu benchmark (IMA-B5) e bastante acima do CDI. Estar 

atrelado ao juro real contribuiu para sua boa performance, dado o comportamento da curva de juros reais. Além disso, 

tanto o Efeito Crédito quanto o Efeito Curva contribuíram positivamente para o resultado. 

No mercado offshore, houve um movimento de risk on global, levando a uma boa performance da Estratégia Offshore. 

Observamos também uma retomada de emissores brasileiros no mercado primário, tanto no corporativo quanto no de 

governo. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de emissões primárias foi ativo em junho, porém limitado aos balanços dos bancos ou a emissões focadas em 

pessoa física (via isenção de IR), que voltaram ao radar dos investidores e foram parcialmente distribuídas pelos bancos 

coordenadores. Do lado das empresas, importante notar que emissores de boa qualidade de crédito têm conseguido se 

financiar durante o período de crise, mesmo que diretamente com os bancos. 

O mercado secundário seguiu ativo e com liquidez. Podemos separá-lo em dois momentos: (i) primeira quinzena, em que 

os compradores eram a “ponta forte” e tinham mais poder para ditar preços; (ii) segunda metade do mês, em que o 

mercado passou a ser mais comprador e os vendedores exigiram mais prêmio para se desfazer dos ativos, principalmente 

após a circular do Banco Central (ver item 1.1). Mais uma evidência de que as medidas do Banco Central estão surtindo 

efeito na liquidez e correta precificação do mercado, antes mesmo que ele tenha tido qualquer tipo de atuação. 

Nos fundos da AZ Quest, no geral tivemos boa atuação no secundário, tanto na venda quanto na compra, aproveitando 

as dinâmicas mencionadas acima. 

Não participamos de nenhuma oferta primária em junho. Conforme explicado, os bancos têm absorvido quase a totalidade 

das emissões. Contudo, temos visto esses mesmos bancos de investimento começando a sondar o apetite dos investidores, 

um sinal de que as próximas emissões têm possibilidade de vir a mercado, ainda que parcialmente. 
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1.3 Considerações econômicas e gerais 

A queda na volatilidade observada esse mês sinaliza que o nível de acomodação do preço dos ativos parece estar próximo 

e, agora, o mercado aguarda por novidades ou algum fato relevante para romper com essa estabilidade e tomar alguma 

nova direção. 

Alguns fatores nos parecem especialmente decisivos na previsão de para qual lado essa nova futura tendência deverá 

pender. Do lado positivo, temos a extensão dos pacotes de estímulos fiscais, o fundo de recuperação na Europa, o anúncio 

da vacina para o Covid-19 e revisões de projeções de atividade, estas ainda bastante pessimistas. Do outro, a aceleração 

da epidemia nos EUA e no interior do Brasil, o surgimento de segundas ondas na China e na Europa, a crise política, e 

adiamentos no anúncio da vacina e nas renovações dos estímulos por embates políticos.  

Ainda assim, os mercados tiveram outro mês positivo, impulsionados pela expectativa de uma saída mais rápida da crise. 

No caso dos EUA, observamos indicadores de alta frequência positivos e dados melhores que o esperado sobre o ritmo da 

atividade, com forte criação de vagas de trabalho e crescimento do consumo. Ainda não vislumbramos uma recuperação 

em “V”, já que até que a vacina esteja disponível é improvável que os setores mais expostos ao contato humano operem 

normalmente. Na Europa, o principal tema segue sendo as negociações do fundo de recuperação proposto por França e 

Alemanha, que pode ser uma âncora de estabilidade de longo prazo para a região.  

No Brasil, o processo de retomada da atividade econômica seguiu de forma heterogênea entre as regiões, mas é 

importante ressaltar que passou a acontecer antes do esperado: ao contrário de outros países, a retomada aqui tem 

ocorrido mesmo em meio a um número ainda elevado de casos de Covid-19. Adicionalmente, a extensão do auxílio 

emergencial por mais dois meses resulta em um período mais longo com uma compensação para a perda de renda 

derivada das condições piores do mercado de trabalho. 

Os núcleos de inflação, por sua vez, seguem em nível muito abaixo da meta e a perspectiva indica que essa deve ser a 

tônica nos próximos trimestres diante da elevada ociosidade da economia. A comunicação recente do Copom indica 

menor disposição para testar patamares mais baixos da Selic, e entendemos que o mais provável é a manutenção da Selic 

em 2,25% ao longo de 2020 e de 2021. 

1.4 Considerações gerais e como olhamos para o futuro 

O primeiro semestre foi marcado pela crise do coronavírus, que ditou o humor do mercado financeiro em todo o mundo. 

No mercado de crédito local, seu impacto foi sem precedentes. As pessoas tiveram más experiências com a crise sanitária, 

econômica e financeira. Também com a classe de ativos “fundos de crédito privado” e a baixa performance apresentada 

por eles. Daí muitos acabaram “fugindo” para a LFT, para o CDB (garantido pelo FGC), para a poupança, para o depósito 

em conta corrente ou para qualquer outro tipo de ativo no qual tivessem maior sensação de segurança (ou de menor 

volatilidade de preços), ou seja, “investimentos tradicionais”. Entendemos a delicadeza daquele momento e, já estando um 

pouco mais afastados do pico da crise, gostaríamos de chamar a atenção para o que vemos daqui para a frente e como 

se deve atuar segundo nossa visão. 

No início do 2º semestre de 2020, já vemos indícios de que o “fundo do poço” da crise econômica ficou para trás (há vários 

dados econômicos que subsidiam essa afirmação), assim como aquela volatilidade brutal nos preços dos ativos de crédito 

que gerou uma desancoragem muito forte dos seus preços justos. Isso posto e já passado algum tempo, entendemos que 

o mercado de crédito privado está num momento diferente, melhor e quiçá muito atrativo, com preços positivamente 

assimétricos e com forte potencial de recuperação (que já está acontecendo). Então, torna-se muito importante o investidor 

ter a sua parcela de “renda fixa” alocada de maneira a produzir a melhor rentabilidade ajustada a risco incorrido, 

principalmente quando olhamos para os seguintes pontos: 

• Devemos ter taxa de juros baixa por um longo período, tanto do ponto de vista da atividade quanto da inflação; 

• Já observamos o mercado de capitais “aberto” novamente (exemplo: retomada das ofertas de ações, bonds no 

exterior e emissões incentivadas no Brasil);  

• Os anúncios de suporte do Banco Central geraram enormes impactos positivos no mercado de crédito local, tanto 

nesse momento de crise quanto no longo prazo para o desenvolvimento e a maturidade do mercado; 

• O universo das empresas emissoras do segmento high grade (empresas com a mais alta qualidade creditícia) tem 

demonstrado resiliência e bancabilidade nesse período. 

Todos os pontos acima nos levam a chamar a atenção novamente daqueles que têm investimentos em LFTs, CDBs, LFs 

bancárias, poupança ou até dinheiro em conta corrente:  acreditamos que uma alocação de fundos de crédito levará a 

uma rentabilidade substancialmente superior, com um perfil de risco e liquidez compatíveis, à desses investimentos 

“tradicionais”. Temos conversado com nossos investidores constantemente sobre esse tema e, a cada mês que se passa, 
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essa nossa tese tem ficado mais forte. Repetimos: a classe ainda possui o valuation extremamente atrativo e fundos de 

crédito com perfil “high grade” são os melhores veículos para se capturar esse prêmio no mundo da renda fixa.  

Como exemplo, os fundos AZ Quest Luce e AZ Quest Altro atingiram seu low de rentabilidade em 13/abr. e, desde então, já 

apresentaram uma grande recuperação até o último dia de junho (Luce, 4,04% e Altro, 2,68%). Ainda assim, essa 

recuperação está para ser destravada dentro dos fundos, com grande possibilidade de retorno superior ao dos instrumentos 

tradicionais de captação bancária ou de LFTs.  
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,98% (453,5% do CDI) no mês de junho. A estratégia de debêntures em CDI foi 

novamente o destaque positivo nesse mês. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

As debêntures em CDI novamente tiveram seu resultado oriundo principalmente de um fechamento mais contundente dos 

spreads de crédito da maioria de seus ativos, assim como de seu elevado carrego intrínseco. Vale comentar que 

continuamos vendo espaço para mais fechamentos nos spreads de crédito desses ativos.  

As estratégias de LF e LFSN tiveram resultados marginalmente negativos devido a remarcações de seus spreads de crédito, 

contudo, pela baixa exposição nesses ativos, seu resultado foi imaterial para o fundo. Por fim, na carteira de FIDC, tivemos 

um resultado equivalente ao carrego intrínseco da estratégia, sem mais destaques que valha comentar. 

Não participamos de ofertas primárias e fomos mais ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas e 

focando na otimização do carrego do portfólio.  

 

Figura 1. Atribuição de resultados em junho  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 

  

 

  
Fonte: AZQUEST  Fonte: AZQUEST 
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3. Fundo AZ Quest Altro FIC FIM CP 

No mês de junho, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de +0,98% (456,8% do CDI). As estratégias de debêntures em CDI 

e Offshore foram novamente os principais destaques positivos no mês. Mostramos essa distribuição de resultados 

detalhadamente nas figuras 5 e 6 abaixo. 

As debêntures em CDI novamente tiveram seu resultado oriundo principalmente de um fechamento mais contundente dos 

spreads de crédito da maioria de seus ativos, assim como de seu elevado carrego intrínseco. Vale comentar que 

continuamos vendo espaço para mais fechamentos nos spreads de crédito desses ativos.  

Diferentemente da carteira do Luce, o fundo Altro possui alguns ativos que, pelas suas características, só começaram a 

buscar recuperação de preço num segundo momento da retomada dos preços e ainda estão um pouco atrás se 

comparados a alguns ativos da carteira do Luce. Ainda que a qualidade de crédito seja basicamente a mesma, as carteiras 

desses fundos estão apresentando um timing diferente na apuração do resultado, fato que inclusive fez a carteira do Altro 

ter uma rentabilidade em junho superior à do Luce. 

A estratégia Offshore também teve uma boa performance, refletindo o movimento de risk on global e para ativos de países 

emergentes, como comentamos no item 1.2 acima. Na carteira de FIDC, tivemos fechamento do spread de crédito de um 

dos ativos e ainda há espaço para um movimento mais contundente de ganho de capital. 

Já a carteira de debêntures hedgeadas apresentou um comportamento misto dos spreads, e dois ativos específicos tiveram 

uma abertura de spread mais intensa e foram responsáveis pelo resultado da estratégia; foi basicamente uma convergência 

do spread de crédito desses emissores para o mesmo nível de suas emissões em CDI. Por fim, as demais carteiras tiveram 

bons resultados, sem nenhum destaque específico. 

Não participamos de ofertas primárias e fomos mais ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas e 

focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 5. Atribuição de resultados em junho  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 

 

 

  
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 
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4. Fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM CP 

No mês de junho, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 1,61% (ante 1,12% do benchmark 

– IMA-B5) no mês, acumulando (b) -0,52% (ante 3,17% 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 acima do seu benchmark, e 

agregamos alpha tanto pelo Efeito Curva quanto pelo Efeito Crédito (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”). O Efeito Crédito também gerou um bom resultado devido ao fechamento dos 

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

O posicionamento de risco do fundo deve ser mantido acima do IMA-B5; enxergamos um prêmio na inclinação da curva 

que justifica manter a posição. 

Não participamos de ofertas primárias por entender que as taxas não estavam ajustadas, e fomos mais ativos no mercado 

secundário, atuantes em ambas as pontas e focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 9. Atribuição de resultados em junho 
 

 

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 +0,84% (389,7% do CDI) no mês de junho. A estratégia de debêntures 

em CDI foi novamente o destaque positivo nesse mês. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 12 e 

13 abaixo. 

As debêntures em CDI novamente tiveram seu resultado oriundo principalmente de um fechamento mais contundente dos 

spreads de crédito da maioria de seus ativos, assim como de seu elevado carrego intrínseco. Vale comentar que 

continuamos vendo espaço para mais fechamentos nos spreads de crédito desses ativos. 

Já a carteira de debêntures hedgeadas apresentou um comportamento misto dos spreads, e dois ativos específicos tiveram 

uma abertura de spread mais intensa e foram responsáveis pelo resultado da estratégia; foi basicamente uma convergência 

do spread de crédito desses emissores para o mesmo nível de suas emissões em CDI. Por fim, as demais carteiras tiveram 

bons resultados, sem nenhum destaque específico. 

Não participamos de ofertas primárias e fomos mais ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas e 

focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 12. Atribuição de resultados em junho  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 

  

 

 
Fonte: AZ QUEST 

 
 Fonte: AZ QUEST 
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de +1,01% (471,5% do CDI) no mês de junho. A estratégia de debêntures em CDI foi 

novamente o destaque positivo nesse mês. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 

abaixo. 

As debêntures em CDI novamente tiveram seu resultado oriundo principalmente de um fechamento mais contundente dos 

spreads de crédito da maioria de seus ativos, assim como de seu elevado carrego intrínseco. Vale comentar que 

continuamos vendo espaço para mais fechamentos nos spreads de crédito desses ativos. 

Já a carteira de debêntures hedgeadas apresentou um comportamento misto dos spreads, e dois ativos específicos tiveram 

uma abertura de spread mais intensa e foram responsáveis pelo resultado da estratégia; foi basicamente uma convergência 

do spread de crédito desses emissores para o mesmo nível de suas emissões em CDI. Por fim, as demais carteiras tiveram 

bons resultados, sem nenhum destaque específico. 

Não participamos de ofertas primárias e fomos mais ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas e 

focando na otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 16. Atribuição de resultados em junho  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 
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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/

