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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Julho 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 

Julho foi um mês bastante positivo para o mercado de crédito e de forte valorização dos ativos dessa classe. As medidas 

das autoridades monetárias a partir de abril geraram um ambiente mais favorável, o que levou à estabilização no fluxo de 

resgates, que por sua vez leva à valorização dos preços e à entrada numa recorrência extremamente positiva para a classe. 

Ressaltamos que, num cenário de juros baixos, o mercado de crédito privado tem cada vez mais espaço na alocação dos 

investidores, uma vez que os spreads ficaram muito elevados em relação ao CDI vigente.  

Para nossos fundos, o destaque foi novamente o resultado da carteira de debêntures em CDI. A maioria dos ativos 

apresentou forte fechamento do spread de crédito, gerando um expressivo ganho de capital. Mesmo após esse rally, a 

carteira ainda tem um carrego intrínseco elevado e valuation com risco assimétrico de ganho. 

Em julho, as curvas de juros (real e prefixada) apresentaram forte fechamento em conjunto com uma diminuição da 

inclinação (bull flattening). A composição e a magnitude desses movimentos geraram baixo impacto no resultado dos 

fundos indexados ao CDI que possuem algum risco de mercado. 

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

do que aberturas. Isso levou a uma heterogeneidade no resultado para diferentes fundos de acordo com a composição 

de cada portfólio. Importante notar nessa carteira que já vemos os spreads em níveis mais compatíveis com ativos do mesmo 

emissor no mercado em CDI.  

O fundo de debêntures incentivadas teve rentabilidade acima de seu benchmark (IMA-B5) e do CDI. O alpha gerado pelo 

Efeito Curva foi o principal fator para o fundo performar melhor que seu benchmark, devido ao posicionamento relativo da 

carteira e ao movimento da curva de juros reais. Já o Efeito Crédito adicionou pouco alpha, devido ao comportamento 

misto dos spreads de crédito dessa carteira. 

No mercado offshore, tivemos mais um mês de risk on global e bom resultado da Estratégia Offshore. O mercado primário 

seguiu se recuperando e vimos novas emissões de empresas brasileiras no exterior. 

Destacamos a importância do mês de julho, uma vez que esse mês consolida a nossa tese de que houve um desencaixe 

no valuation dos papéis devido a condições do mercado e não no crédito das empresas investidas. Passado o pico da 

crise, os preços voltaram rapidamente após o mercado corroborar a tese que defendemos. Durante esse período, como 

entendíamos que não havia problema no crédito das empresas investidas, buscamos posicionar os fundos de forma a 

maximizar o retorno da cota sem aumentar o risco do fundo. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de emissões primárias seguiu numa crescente em julho. A principal novidade foi que emissores começaram a 

testar a distribuição ao mercado de ativos que antes estavam ficando no balanço dos bancos, principalmente em  CDI. Os 

ativos incentivados continuaram a sua trajetória de pujança (crescente desde abril), com forte demanda dos investidores. 

O mercado secundário seguiu com forte ritmo de atividade, bastante comprador, com profundidade e em níveis de preços 

(PU) bem acima dos da Anbima. A principal informação a notar foi o baixo apetite de venda, que nos mostra que os gestores 

estão com portfólio balanceado e confortáveis com suas posições. Fomos atuantes em ambas as pontas, buscando otimizar 

a relação taxa vs. duration vs. risco do portfólio. 

Ao longo do mês, participamos de quatro ofertas primárias, contudo fomos pouco alocados. Houve forte concorrência por 

essas emissões, visto que apenas uma parte pequena delas foi distribuída a mercado. As quatro operações foram liquidadas 

ainda em julho.  
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1.3 Considerações econômicas e gerais 

O movimento de valorização de ativos de risco, iniciado com o anúncio das medidas de estímulo no auge da crise, em 

meados de março, continuou firme em julho. De fato, temos observado que a recuperação, iniciada primordialmente na 

bolsa norte-americana, tem se espalhado para mais classes de ativos e para ativos mais arriscados.  

Nesse contexto, esse mês o destaque foi a forte correção do valor do Dólar frente às principais moedas, com o Euro sendo 

um catalisador importante desse movimento. O motivo foi o acordo sobre o Fundo de Recuperação aprovado na reunião 

do Eurogrupo no meio do mês. O grupo conseguiu aprovar um fundo de € 750 bi, sendo € 390 bi em doações e € 360 bi de 

empréstimos, recursos que poderão ser disponibilizados aos países entre 2021 e 2024. Por mais que não seja um montante 

especialmente expressivo quando comparado aos estímulos fiscais concedidos durante a pandemia, a aprovação desse 

pacote foi muito importante ao confirmar o compromisso do grupo com a preservação da unidade da moeda nos 

momentos de crise.  

Nos Estados Unidos, o quadro é de avanço da epidemia de Covid-19 em regiões do Sul e da Costa Oeste, o que levou à 

interrupção do processo de reabertura em alguns estados, onde os indicadores de atividade de alta frequência já indicam 

que a economia parou de melhorar desde as primeiras semanas do mês. Entendemos que há espaço para retomada da 

recuperação nos próximos meses e que o novo pacote de auxílio do governo, que está sendo discutido no Congresso e 

trará mais cerca de 5% do PIB de impulso, será um motor importante neste segundo semestre.  

À medida que o tempo passa, o mercado também se volta cada vez mais para o tema das eleições, que ocorrerão em 

novembro. As pesquisas têm apontado que a liderança de Biden tem ficado ainda mais folgada com a crescente 

percepção de que o atual presidente dos EUA não tem conseguido comandar corretamente a luta contra o coronavírus. 

Dados mais recentes sugerem ainda que o Senado poderá passar a ter maioria democrata. 

No Brasil, o processo de reabertura das atividades econômicas seguiu em curso, levando a uma recuperação mais rápida 

dos indicadores de atividade nessa primeira parte da retomada. Mesmo com um quadro de expansão da epidemia, em 

especial para estados do Centro-Sul do país, pudemos observar uma gradual expansão da atividade, que, ainda assim, 

segue substancialmente abaixo do período pré-crise (portanto, em um ambiente de elevada ociosidade).  

Após a divulgação dos últimos dados de inflação, reduzimos nossa projeção do IPCA 2020 e, para o ano que vem, 

projetamos IPCA substancialmente abaixo da meta. Nesse contexto, entendemos que o Copom deve manter a Selic em 

um patamar bastante estimulativo ao longo do restante de 2020 e de 2021, de modo a possibilitar a sequência da 

recuperação da economia.  
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +1,57% (808,9% do CDI) no mês de julho. A estratégia de debêntures em CDI foi 

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

As debêntures em CDI tiveram forte ganho de capital oriundo principalmente de um fechamento contundente dos spreads 

de crédito, além do elevado carrego intrínseco desses papéis. Vale comentar que, mesmo com esse fechamento dos 

spreads, a carteira continua rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes e ainda enxergamos espaço 

para mais ganho de capital conforme nossa tese do item 1.1 acima.  

As estratégias de LF e LFSN tiveram resultados positivos no mês, contudo, pela baixa exposição nesses ativos, seu resultado 

foi imaterial para o fundo. Por fim, na carteira de FIDC, também tivemos ganho de capital e ainda há espaço para um 

movimento de mais valorização via compressão dos spreads. 

Ao longo do mês, participamos de uma oferta primária e fomos ativos em ambas as pontas no mercado secundário, 

focando na otimização do carrego do portfólio.  

 

Figura 1. Atribuição de resultados em julho  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 julho, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de +2,08% (1.068,1% 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 tiveram forte ganho de capital oriundo de um fechamento contundente dos spreads de crédito dos 

seus ativos, além do elevado carrego intrínseco desses papéis. Vale comentar que, mesmo com esse fechamento dos 

spreads, a carteira continua rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes e ainda enxergamos espaço 

para mais ganho de capital conforme nossa tese do item 1.1 acima. 

A estratégia Offshore teve uma performance material para o resultado do fundo, reflexo de uma dinâmica de risk on e juros 

globais muito baixos. Na carteira de FIDC, também tivemos ganho de capital e ainda há espaço para um movimento de 

mais valorização via compressão dos spreads. 

Já a estratégia de debêntures hedgeadas apresentou um comportamento misto dos spreads, e o resultado para este 

mandato foi uma carteira que rodou abaixo da sua rentabilidade intrínseca; tivemos mais aberturas que fechamentos. Vale 

notar que já vemos os spreads dos emissores dessa carteira em níveis mais compatíveis com suas emissões em CDI, portanto 

entendemos que não há espaço para desvalorizações recorrentes adicionais. Por fim, as demais carteiras tiveram bons 

resultados, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês, participamos de quatro ofertas primárias e fomos ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as 

pontas, focando na otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 5. Atribuição de resultados em julho  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 julho, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 1,94% (ante 0,99% do benchmark – 

IMA-B5) no mês, acumulando (b) 1,41% (ante 4,19% 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-B5, o fundo performou acima do seu benchmark e 

agregamos alpha principalmente pelo Efeito Curva (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 adicionou pouco alpha, devido ao comportamento misto 

dos spreads de crédito dessa carteira.  

No cenário atual, seremos mais ativos na gestão de risco de mercado, pois, devido ao atual nível do juro real-base e ao fim 

de um longo ciclo de fechamento, não basta estar somente atrelado ao IMA-B5; será necessária uma maior atividade por 

busca de prêmios em diferentes pontos da curva. Essa gestão não será de alta frequência, mas deverá estar mais presente 

neste mandato. 

Ao longo do mês, participamos de três ofertas primárias e fomos ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as 

pontas, focando na otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 9. Atribuição de resultados em julho 
 

 

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 +1,68% (863,3% do CDI) no mês de julho. As estratégias de debêntures 

em CDI e debêntures hedgeadas foram os destaques positivos nesse mês. Mostramos essa distribuição mais 

detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram forte ganho de capital oriundo principalmente de um fechamento contundente dos spreads 

de crédito, além do elevado carrego intrínseco desses papéis. Vale comentar que, mesmo com esse fechamento dos 

spreads, a carteira continua rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes e ainda enxergamos espaço 

para mais ganho de capital conforme nossa tese do item 1.1 acima. 

Já a estratégia de debêntures hedgeadas apresentou um comportamento misto dos spreads e o resultado para esse 

mandato foi uma carteira que rodou acima da sua rentabilidade intrínseca; tivemos mais fechamentos que aberturas. Vale 

notar que já vemos os spreads dos emissores dessa carteira em níveis mais compatíveis com suas emissões em CDI, portanto 

entendemos que não há espaço para desvalorizações recorrentes na carteira. Por fim, as demais carteiras tiveram bons 

resultados, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês, participamos de três ofertas primárias e fomos ativos em ambas as pontas no mercado secundário, 

focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 12. Atribuição de resultados em julho  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 
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6. Fundo AZ Quest Valore FIRF CP 

O AZ Quest Valore teve um rendimento de +2,02% (1.037,6% do CDI) no mês de julho. As estratégias de debêntures em CDI 

e debêntures hedgeadas foram os destaques positivos nesse mês. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

As debêntures em CDI tiveram forte ganho de capital, oriundo principalmente de um fechamento contundente dos spreads 

de crédito, além do elevado carrego intrínseco desses papéis. Vale comentar que, mesmo com esse fechamento dos 

spreads, a carteira continua rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes e ainda enxergamos espaço 

para mais ganho de capital conforme nossa tese do item 1.1 acima. 

Já a estratégia de debêntures hedgeadas apresentou um comportamento misto dos spreads e o resultado para esse 

mandato foi uma carteira que rodou acima da sua rentabilidade intrínseca; tivemos mais fechamentos que aberturas. Vale 

notar que já vemos os spreads dos emissores dessa carteira em níveis mais compatíveis com suas emissões em CDI, portanto 

entendemos que não há espaço para desvalorizações recorrentes na carteira. Por fim, as demais carteiras tiveram bons 

resultados, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês, participamos de quatro ofertas primárias e fomos ativos em ambas as pontas no mercado secundário, 

focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 16. Atribuição de resultados em julho  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 
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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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