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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Agosto 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 agosto, o mercado de crédito seguiu a tendência de recuperação de preços e de estabilização do fluxo de resgates. 

Apesar de ter sido um mês conturbado na política, a economia não apresentou descolamento das expectativas e o 

mercado seguiu melhorando suas projeções para a atividade em 2020, com inflação ancorada e demais indicadores 

dentro da expectativa.  

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

A maioria dos ativos apresentou forte fechamento do spread de crédito, gerando um expressivo ganho de capital. Após 

dois meses seguidos de fortíssima valorização, as carteiras ainda continuam com carrego intrínseco elevado e com risco 

assimétrico de valorização. 

Em agosto, as curvas de juros (real e prefixada) apresentaram aumento da inclinação (steepening) e abertura em quase 

todos os vértices (exceção para o juro real curto). 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 títulos hedgeados apresentou ganho, decorrente principalmente do fechamento do spread de crédito da 

maioria dos ativos da carteira, respeitando a composição de cada fundo para fins de resultado. Conforme comentamos 

na carta anterior, já há uma equivalência dos spreads dessa carteira com os ativos do mesmo emissor em CDI, o que 

possibilitou, além de boa performance nesse mês, harmonização na geração futura de resultados entre esses portfólios. 

O fundo de debêntures incentivadas teve rentabilidade abaixo de seu benchmark (IMA-B5) e do CDI. O Efeito Curva detraiu 

resultado nesse mês devido ao movimento da curva de juros reais e ao posicionamento relativo do fundo. Já o Efeito Crédito 

ficou marginalmente negativo por conta da abertura de spread de crédito de um ativo específico, enquanto o restante da 

carteira apresentou boa performance. 

A Estratégia Offshore apresentou mais um mês de fechamentos de spread de crédito e boa rentabilidade, apesar da baixa 

atividade desse segmento devido às férias de verão no hemisfério norte. Aumentamos ligeiramente nossa carteira ao longo 

do mês e conseguimos capturar o movimento de valorização dos ativos. 

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de emissões primárias manteve o ritmo forte dos meses anteriores, contudo com a nuance de uma maior parte 

de fundos de crédito participando na compra das emissões. A maior parte dessas emissões ainda fica retida no balanço 

proprietário dos bancos. Nesse caso não estão atendendo toda a demanda dos fundos, uma vez que controlam a 

distribuição da oferta. 

Ao olharmos o panorama creditício atual no nosso universo de empresas em que investimos, podemos tirar algumas 

conclusões: (i) empresas capitalizadas (com liquidez),(ii) baixo vencimento de dívidas no curto prazo, (iii) bancos com 

apetite para emprestar nesse segmento, (iv) fundos de crédito já com viabilidade de emprestar, (v) fundos de crédito 

voltando a captar, (vi) saldo das operações a vencer em 2020 maior do que tem sido ofertado, (vii) níveis dos spreads de 

crédito (primário e secundário) possuem prêmio vis-à-vis ao risco incorrido (para o momento atual e histórico dos emissores). 

Vale destacar o teste do Banco Central para compra de ativos de crédito no secundário, feito para homologar seu sistema 

(sem liquidação real). Nesse evento foi simulada uma operação real, desde a escolha de ativos que o Bacen compraria 

até a simulação de liquidação. Entendemos isso como mais um passo do Bacen para deixar essa ferramenta pronta em seu 

arsenal para enfrentar eventuais crises futuras, o que é positivo para o mercado de crédito e funcionará como uma 

proteção adicional para os investidores desse mercado. 

O mercado secundário seguiu com um forte ritmo de atividade, comprador e limitado pela venda, fator que gera elevação 

dos preços. Nos nossos fundos, atuamos em ambas as pontas, inclusive reciclando parte da carteira com as alocações do 

primário.  
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Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 15 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos cujo processo de precificação ocorreria em agosto, acabamos 

participando de sete ofertas. Fomos alocados nas sete operações, em volumes ainda reduzidos e com rateio em nossas 

ordens. 

1.3 Considerações econômicas e gerais 

O movimento de risk on, que desde abril tem gerado um ambiente que favorece a valorização dos ativos de risco e das 

bolsas internacionais, ganhou mais um capítulo esse mês. Ainda que de forma bastante desigual entre os setores, com 

grande outperformance do setor de Tecnologia, a bolsa norte-americana foi novamente o destaque entre os ativos globais, 

apoiada no controle da nova “onda” da epidemia nos estados do sul e do oeste, nos dados que confirmam a recuperação 

da economia e, principalmente, na indicação de que seguiremos em ambiente de juros baixos por muito tempo.  

No tradicional evento de Jackson Hole, o Federal Reserve confirmou uma mudança na sua atuação. A partir de agora, 

passa a estar documentado que o comitê atuará de forma a atingir o objetivo de inflação de 2%, que deve ser alcançado 

ao longo do tempo e deve permanecer moderadamente acima desse patamar. Do lado do emprego houve também uma 

mudança importante: agora, o objetivo é combater a queda do emprego e a instituição poderá priorizar a geração de 

vagas em detrimento do controle dos preços caso esses objetivos não sejam complementares em situações específicas. Ou 

seja, a partir de agora a instituição tem respaldo para seguir promovendo uma política monetária ainda mais expansionista 

e entendemos que essa postura seguirá dando suporte para ativos de risco.  

Nas próximas semanas, estaremos atentos às negociações do novo pacote fiscal nos EUA. A Casa Branca estendeu, por 

decreto, o auxílio-desemprego extra até setembro, mas o entendimento é que prorrogações dependerão de um acordo 

no Congresso. Ainda há dúvidas sobre a aprovação do pacote, pois há questionamentos sobre a necessidade de novos 

estímulos e há dúvidas sobre a propensão a consumir dessas famílias em um ambiente de desemprego ainda elevado. Há 

ainda que se considerar os interesses políticos de execução de mais gastos às vésperas da eleição, tema que também 

ganhará força nos próximos meses. 

No Brasil, o estímulo fiscal tem se refletido em manutenção do poder de compra das famílias, fazendo com que a atividade 

siga se recuperando em ritmo acelerado, com varejo e indústria se beneficiando do crescimento do consumo de bens, 

enquanto o setor de serviços se recupera mais lentamente com o processo de flexibilização em regiões importantes.  

Mantivemos nossas projeções de PIB, mas estamos atentos aos indicadores do mercado de trabalho para avaliar os riscos, 

dado o impacto desse fator na capacidade de consumo das famílias no médio prazo, assim que os auxílios emergenciais 

forem retirados. 

Entendemos que a restrição fiscal relevante em 2021 aumenta a relevância do estímulo monetário como impulso para o 

processo de recuperação no pós-crise e que, dessa forma, o Copom deverá manter a Selic em um patamar bastante 

estimulativo ao longo de 2021. 

O principal risco para esse cenário segue sendo os desdobramentos políticos vinculados à orientação da política 

econômica do governo. Ao longo do mês, intensificaram-se ruídos relacionados ao aumento de gastos públicos no próximo 

ano, o que se refletiu em piora dos prêmios de risco dada a situação fiscal do país. Nosso cenário-base contempla a 

continuidade de uma agenda econômica que combina juros baixos e uma âncora fiscal crível, embora as reformas 

caminhem eventualmente em ritmo mais lento do que o desejado. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,74% (458,4% do CDI) no mês de agosto. 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 seguiram a tendência de recuperação de preços e mais uma vez tivemos um forte ganho de capital, 

que foi oriundo do fechamento dos spreads de crédito de praticamente todos os papéis dessa estratégia. Após dois meses 

seguidos de forte valorização, essa carteira ainda continua com carrego intrínseco elevado e com risco assimétrico de 

valorização, conforme falamos no item 1.1 acima. 

As estratégias de LF e LFSN tiveram resultados marginalmente negativos no mês, sem maiores destaques e imateriais para o 

fundo. Por fim, na carteira de FIDC o resultado foi todo oriundo do carrego; essa estratégia também está rodando com um 

carrego alto e ainda há espaço para compressão dos spreads. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 15 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de duas ofertas primárias, contudo em volumes reduzidos e com 

rateio. Fomos também ativos em ambas as pontas no mercado secundário, focando na otimização do carrego do portfólio.  

 

Figura 1. Atribuição de resultados em agosto  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 agosto, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de +1,05% (649,9% 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 seguiram a tendência de recuperação de preços e mais uma vez tivemos um forte ganho de capital, 

que foi oriundo do fechamento dos spreads de crédito de praticamente todos os papéis dessa estratégia. Após dois meses 

seguidos de forte valorização, essa carteira ainda continua com carrego intrínseco elevado e com risco assimétrico de 

valorização, conforme falamos no item 1.1 acima. Também enxergamos espaço para compressão dos spreads na carteira 

de FIDC. Nesse mês o resultado da estratégia ainda foi praticamente todo de carrego, contudo já tivemos ganho de capital 

oriundo de um dos seus ativos. 

Na estratégia Offshore tivemos um mês de fechamento dos spreads dos ativos da nossa carteira e boa rentabilidade; 

aumentamos ligeiramente nossa exposição ao longo do mês e conseguimos capturar o movimento de valorização dos 

preços.  

Já na estratégia de debêntures hedgeadas tivemos um resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca; como 

comentamos na carta do mês passado, já há uma equivalência dos spreads dessa carteira com os papéis do mesmo 

emissor em CDI, portanto podemos esperar uma harmonização na geração futura de resultados entre esses portfólios. Por 

fim, as demais carteiras tiveram bons resultados no geral, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 15 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de seis ofertas primárias, contudo em volumes reduzidos e com rateio. 

Fomos também ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas, focando na otimização do carrego do 

portfólio. 

 

Figura 5. Atribuição de resultados em agosto  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 agosto, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) -0,05% (ante 0,43% do benchmark 

– IMA-B5) no mês, acumulando (b) 1,35% (ante 4,63% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

Apesar de estarmos aplicados em juro real, o nosso posicionamento relativo entre os vértices da curva fez com que 

perdêssemos praticamente todo o ganho observado pelo IMA-B5 (fig. 9), ou seja, detraímos muito resultado pelo Efeito 

Curva. 

Em mais detalhes, nosso Efeito Curva perdeu dinheiro por estarmos posicionados para um movimento de flattening e/ou um 

fechamento paralelo de toda a curva. O que ocorreu foi um steepening forte da curva, com fechamento nos vértices curtos 

e abertura em todo o resto.  

O Efeito Crédito teve contribuição um pouco negativa devido à abertura do spread de crédito de um único ativo em 

específico, subtraindo performance positiva de todo o resto. Esse ativo não teve qualquer deterioração em sua qualidade 

de crédito e esse movimento teve caráter totalmente técnico.  

Ao longo do mês, participamos de apenas uma oferta primária, na qual fomos alocados e cuja liquidação ocorreu em 

setembro. Continuamos ativos em ambas as pontas no mercado secundário, focando na otimização do carrego do 

portfólio. 

 

Figura 9. Atribuição de resultados em agosto 
 

 

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 +0,80% (496,0% do CDI) no mês de agosto. 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 seguiram a tendência de recuperação de preços e mais uma vez tivemos um forte ganho de capital, 

que foi oriundo do fechamento dos spreads de crédito de praticamente todos os papéis dessa estratégia. Após dois meses 

seguidos de forte valorização, essa carteira ainda continua com carrego intrínseco elevado e com risco assimétrico de 

valorização, conforme falamos no item 1.1 acima. Também enxergamos espaço para compressão dos spreads na carteira 

de FIDC. Nesse mês o resultado da estratégia ainda foi praticamente todo de carrego. 

Já na estratégia de debêntures hedgeadas tivemos um resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca; como 

comentamos na carta do mês passado, já há uma equivalência dos spreads dessa carteira com os papéis do mesmo 

emissor em CDI, portanto podemos esperar uma harmonização na geração futura de resultados entre esses portfólios. Por 

fim, as demais carteiras tiveram resultados imateriais para fundos, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 15 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de seis ofertas primárias, contudo em volumes reduzidos e com rateio. 

Fomos também ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas, focando na otimização do carrego do 

portfólio. 

Figura 12. Atribuição de resultados em agosto  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 +0,90% (557,4% do CDI) no mês de agosto. As estratégias de debêntures em CDI 

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

detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

As debêntures em CDI seguiram a tendência de recuperação de preços e mais uma vez tivemos um forte ganho de capital, 

que foi oriundo do fechamento dos spreads de crédito de praticamente todos os papéis dessa estratégia. Após dois meses 

seguidos de forte valorização, essa carteira ainda continua com carrego intrínseco elevado e com risco assimétrico de 

valorização, conforme falamos no item 1.1 acima. 

Já na estratégia de debêntures hedgeadas tivemos um resultado em linha com a sua rentabilidade intrínseca; como 

comentamos na carta do mês passado, já há uma equivalência dos spreads dessa carteira com os papéis do mesmo 

emissor em CDI, portanto podemos esperar uma harmonização na geração futura de resultados entre esses portfólios. Por 

fim, as demais carteiras tiveram resultados em linha com seu carrego ou marginalmente negativos, sem nenhum destaque 

específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 15 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de três ofertas primárias, contudo em volumes reduzidos e com rateio. 

Fomos também ativos no mercado secundário, atuantes em ambas as pontas, focando na otimização do carrego do 

portfólio. 

Figura 16. Atribuição de resultados em agosto  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/
http://www.azquest.com.br/

