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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST 
Setembro 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 

O mercado de crédito continuou a recuperação de preços em setembro, porém com menor intensidade em relação aos 

últimos meses. Esse arrefecimento é natural após a rápida e forte recuperação observada, embora essa classe ainda 

continue com valuation bem atrativo em nossa opinião. Do lado macro, os dados econômicos reforçaram a forte 

recuperação no terceiro trimestre e as empresas do universo high grade seguiram com sólidos fundamentos de crédito, 

apesar de mais um mês conturbado no cenário político. 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos novamente a contribuição da carteira de debêntures em CDI. A maioria dos 

ativos apresentou fechamento do spread de crédito, gerando assim um expressivo ganho de capital, mesmo com o 

impacto negativo que a curva de juros causou nos ativos em %CDI e seus respectivos hedges (utilizados para travar o spread 

de crédito em CDI+, conforme carta de maio/2020). Destacamos que esse portfólio segue com elevado carrego intrínseco. 

As curvas de juros (real e prefixada) apresentaram forte abertura e alta volatilidade por conta do ambiente político e de 

preocupações com o cenário fiscal. A composição e a magnitude desse movimento detraíram resultado naqueles fundos 

com um pouco de risco de mercado. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou comportamento misto e teve um pouco mais de aberturas do que 

fechamentos de spread de crédito, que praticamente se compensaram. Isso teve baixo impacto no resultado nos fundos, 

respeitando a composição de cada portfólio. 

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. O Efeito Crédito também ficou marginalmente negativo, 

com um pouco mais de aberturas que fechamentos de spread nos ativos do fundo. 

O mercado offshore apresentou bastante volatilidade e movimento de sell off no fim do mês, em função da diminuição do 

risco em geral dos investidores internacionais. Dessa forma, entregamos na última semana todo o ganho mensal acumulado 

na carteira desde o início desse movimento de aversão ao risco. 

Por fim, destacamos que nossos fundos foram pouco impactados pela remarcação que ocorreu nas LFTs e nos papéis 

casados. Ainda em abril, já tínhamos decidido (devido ao mercado naquela época) abaixar o duration das LFTS e aumentar 

a parcela de operações compromissadas no fundo. Devido ao cenário complexo de 2020, temos mês a mês decidido 

manter a estratégia tomada na parcela de “caixa” do fundo.  

1.2 Mercado de crédito e suas perspectivas 

O pipeline de emissões primárias seguiu com bom ritmo de atividade em setembro. Notamos que uma parcela maior das 

emissões está sendo distribuída ao mercado, inclusive várias delas com forte demanda e rateio nas alocações. Destacou-

se também um aumento na frequência de emissores fazendo ofertas de exchange, ou seja, trocando suas dívidas que 

vencem no curto prazo por dívidas mais longas (o que é muito comum no mercado offshore). Isso melhora o perfil de dívida 

e liquidez dessas empresas, fortalecendo sua qualidade de crédito. 

O mercado secundário seguiu com forte ritmo de atividade e com viés comprador. Contudo, os compradores foram mais 

disciplinados em relação ao preço, fato que levou a fechamentos de spread de crédito mais moderados nesse mês. Em 

nossos fundos tivemos atuação modesta, fazendo apenas pequenos ajustes de portfólio e atuando em ativos que estavam 

em processo de exchange.  

Ao longo do mês, houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

participando de três ofertas e declinamos de outras duas. Fomos alocados nas três operações, sendo uma delas um 

exchange. 
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1.3 Considerações econômicas e gerais 

Mesmo sem mudanças significativas no quadro macroeconômico, setembro foi um mês de correção dos preços de ativos 

de risco e de reversão do ambiente de risk-on nos mercados internacionais. As principais economias seguiram em 

recuperação e manutenção dos bancos centrais da postura acomodatícia. Mesmo nas regiões de ressurgimento e 

aceleração dos casos de Covid-19, a menor proporção de hospitalizações e mortes fez com que as autoridades decidissem 

não implementar, até o momento, medidas de restrições de mobilidade de maior impacto econômico.  

Nos EUA, o mercado voltou seus olhos para a política, fosse para acompanhar os mais recentes atos da campanha 

presidencial, fosse para seguir as negociações em torno do novo pacote fiscal. De qualquer forma, tudo pode mudar nessas 

quatro semanas que antecedem a votação, havendo ainda possível judicialização do resultado. Nossa visão é que a 

economia norte-americana seguirá em expansão independentemente do vencedor do pleito, mas essa situação de 

incerteza eleitoral poderá aumentar a percepção de risco e restringir a valorização dos ativos de risco. 

No Brasil, as atenções seguem concentradas na discussão sobre a condução da política fiscal para os próximos anos. Até 

recentemente, as indicações sempre foram de que o Executivo era um elemento fundamental na garantia do controle 

fiscal e do respeito ao teto de gastos, ainda que sem grande disposição para propor reformas e o controle das despesas 

obrigatórias em um prazo mais longo. Isso alterou o formato da curva de juros, detraindo resultado dos ativos em %CDI. 
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

O AZ Quest Luce teve um rendimento de +0,44% (278,4% do CDI) no mês de setembro. 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. 

O movimento de recuperação de preços e compressão dos spreads de crédito das debêntures em CDI continuou em 

setembro, porém em ritmo menor que nos meses anteriores. Ainda assim, tivemos um resultado de ganho de capital 

expressivo no mês, além de continuarmos com uma carteira rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes, 

conforme falamos no item 1.1 acima. 

Devido à abertura da curva de juros prefixada, a estratégia de LFSN teve um resultado marginalmente negativo, contudo 

imaterial para o fundo, dada a baixa exposição nesses papéis. Por fim, na carteira de FIDC também tivemos fechamento 

dos spreads de parte dos ativos, além de bom resultado do carrego. Vale aqui reforçar que essa estratégia ainda possui 

uma rentabilidade intrínseca alta e ainda há espaço para mais ganho de capital. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação do fundo, participamos de somente uma oferta primária. Tivemos atuação modesta no 

mercado secundário, focando na otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em setembro  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 setembro, o fundo AZ Quest Altro teve rendimento de +0,29% (185,8% do CDI). A estratégia de debêntures em 

CDI foi o principal destaque positivo no mês. Mostramos essa distribuição de resultados detalhadamente nas figuras 5 e 6 

abaixo. 

O movimento de recuperação de preços e compressão dos spreads de crédito das debêntures em CDI continuou em 

setembro, porém em ritmo menor que nos meses anteriores. Ainda assim, tivemos um resultado de ganho de capital 

expressivo no mês, além de continuarmos com uma carteira rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes, 

conforme falamos no item 1.1 acima. Na carteira de FIDC, tivemos fechamento de spread de crédito de um dos ativos, 

contudo o resultado ainda foi praticamente todo de carrego; vale aqui reforçar que essa estratégia ainda possui uma 

rentabilidade intrínseca alta e ainda há espaço para mais ganho de capital.  

Na estratégia Offshore tivemos um mês de bastante volatilidade e com movimento de sell off na metade final do mês, o 

que levou a uma rentabilidade marginalmente negativa dessa carteira. Apesar da volatilidade, o apetite para bonds 

brasileiros (e de mercados emergentes) foi muito forte, ilustrado pela alta demanda nas emissões primárias; conseguimos 

capturar algumas dessas oportunidades, que ajudaram positivamente no resultado mensal.  

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou comportamento misto e teve um pouco mais de aberturas do que 

fechamentos de spread de crédito, que praticamente se compensaram; para esse mandato, o resultado foi ligeiramente 

negativo. Por fim, as demais carteiras tiveram resultado um pouco acima ou abaixo de sua rentabilidade intrínseca, sem 

nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

Tivemos atuação modesta no mercado secundário, em ambas as pontas, focando na otimização do carrego do portfólio. 

 

Figura 5. Atribuição de resultados em setembro  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 setembro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) -0,49% (ante -0,12% do 

benchmark – IMA-B5) no mês, acumulando (b) 0,86% (ante 4,51% do benchmark – IMA-B5) no ano. 

O fato de estarmos aplicados em juro real detraiu resultado nesse mês, dado que a curva de juro real abriu em praticamente 

toda a sua extensão. O fundo performou abaixo de seu benchmark devido principalmente ao Efeito Curva, enquanto o 

Efeito Crédito foi marginalmente negativo.  

Mantivemos ao longo do mês o risco do fundo acima do IMA-B5 e isso detraiu resultado devido ao forte movimento de 

abertura da curva. Apesar da maior volatilidade observada nos últimos meses, decidimos manter o posicionamento de risco 

ao longo de setembro. Entendemos que o orçamento de risco desse mandato está adequado e ainda possui alguma folga 

para aumentar caso julguemos oportuna a relação risco x retorno, contudo ainda preferimos não o fazer devido à 

visibilidade do momento.  

Os spreads de crédito dos ativos da carteira tiveram comportamento misto, com um pouco mais de aberturas do que 

fechamentos, resultando num Efeito Crédito ligeiramente negativo. Não houve nenhum destaque individual entre os ativos.  

Ao longo do mês não participamos de nenhum bookbuilding. Adicionamos um novo ativo ao fundo, resultado de um book 

realizado no mês anterior, contudo já vemos um mercado primário mais ativo que deverá trazer oportunidades interessantes 

para os meses seguintes. No mercado secundário, para esse mandato tivemos atuação modesta, focando na otimização 

do carrego do portfólio. 

 

Figura 9. Atribuição de resultados em setembro 
 

 

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 

  



 
 

7 

 

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 +0,19% (122,7% do CDI) no mês de setembro. A estratégia de 

debêntures em CDI foi o principal destaque positivo no mês. Mostramos essa distribuição mais detalhadamente nas figuras 

12 e 13 abaixo. 

O movimento de recuperação de preços e compressão dos spreads de crédito das debêntures em CDI continuou em 

setembro, porém em ritmo menor que nos meses anteriores. Ainda assim, tivemos um resultado de ganho de capital 

expressivo no mês, além de continuarmos com uma carteira rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes, 

conforme falamos no item 1.1 acima. Na carteira de FIDC também tivemos fechamento dos spreads de parte dos ativos, 

além do bom resultado do carrego; vale aqui reforçar que essa estratégia ainda possui uma rentabilidade intrínseca alta e 

ainda há espaço para mais ganho de capital. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou comportamento misto e teve um pouco mais de aberturas do que 

fechamentos de spread de crédito, que praticamente se compensaram; para esse mandato o resultado foi um pouco 

abaixo do seu carrego. Por fim, as demais carteiras tiveram resultado um pouco acima ou abaixo de sua rentabilidade 

intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

Tivemos atuação modesta no mercado secundário, em ambas as pontas, focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 12. Atribuição de resultados em setembro  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 +0,22% (137,6% do CDI) no mês de setembro. A estratégia de debêntures em CDI 

foi o principal destaque positivo no mês. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 

abaixo. 

O movimento de recuperação de preços e compressão dos spreads de crédito das debêntures em CDI continuou em 

setembro, porém em ritmo menor que nos meses anteriores. Ainda assim, tivemos um resultado de ganho de capital 

expressivo no mês, além de continuarmos com uma carteira rodando com taxas (ajustadas ao risco) bastante interessantes, 

conforme falamos no item 1.1 acima. 

A carteira de debêntures hedgeadas apresentou comportamento misto e teve um pouco mais de aberturas do que 

fechamentos de spread de crédito, que praticamente se compensaram; para esse mandato o resultado foi praticamente 

em linha com o seu carrego. Por fim, as demais carteiras tiveram resultado um pouco acima ou abaixo de sua rentabilidade 

intrínseca, sem nenhum destaque específico. 

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 13 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

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

Tivemos atuação modesta no mercado secundário, em ambas as pontas, focando na otimização do carrego do portfólio. 

Figura 16. Atribuição de resultados em setembro  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/

