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Relatório de Gestão – Fundos de Crédito AZ QUEST  
Outubro de 2017 

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 um 

determinado tópico não dependerá da leitura prévia de outro tópico.  

1.1  Considerações 

O cenário benigno que vinha se desenhando nos últimos meses passou a ser temporariamente questionado, em outubro, 

em função da divulgação de dados e eventos que abalaram três dos seus principais pilares de sustentação: a retomada 

da atividade econômica, o ciclo de corte de juros e o cenário externo. O mercado reagiu e aproveitou para realizar lucros 

obtidos nos últimos meses. O Real se desvalorizou, o mercado de juros apresentou movimento de steepening de curva, o 

mercado de incentivados foi vendedor e o Ibovespa fechou próximo da estabilidade. 

A frustração com alguns dados de atividade divulgados ao longo do mês interrompeu o processo de melhora das 

expectativas para o PIB em 2018. Entretanto, analisados de maneira mais profunda os dados econômicos disponíveis, ainda 

não é possível afirmar que indiquem a reversão da tendência de recuperação verificada até então. 

O destaque do quadro político local foi o já aguardado arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel 

Temer. Apesar do placar um pouco mais apertado que na primeira denúncia, o resultado abre espaço para o Governo 

reorganizar a sua articulação política e para que volte a pautar o Congresso em temas fundamentais para a continuidade 

do processo de retomada da economia, em especial a Reforma da Previdência. Uma condição necessária para isso 

parece ser a reforma ministerial.  

1.2 Contribuição de Performance 

Para os fundos indexados ao CDI, destacamos a contribuição do resultado das carteiras de LFSN e de Debêntures CDI. As 

demais carteiras tiveram diferentes comportamentos em cada mandato e, de forma geral, tiveram uma performance em 

linha com suas rentabilidades intrínsecas.  

Foi mais um mês em que conseguimos realizar boas alocações no mercado primário, o que contribui para um aumento 

estrutural da carteira de debêntures dos fundos (uma das nossas estratégias core) e do estoque de “alpha” dos fundos. 

Seguiremos com essa estratégia, cujo racional já foi detalhado nas cartas anteriores. 

No mês de outubro, houve um aumento da inclinação da curva de juro real, com um fechamento da parte curta e uma 

abertura da parte longa. Foi um aumento de inclinação bastante acentuado, o que foi contra nossa posição, detraindo o 

resultado dos fundos que se utilizam dessa estratégia. Também houve uma abertura dos spreads de crédito das debêntures 

incentivadas (explicaremos com mais detalhes no item 1.3), outro detrator de resultado em alguns fundos. Esses dois motivos 

foram os responsáveis pela performance abaixo da expectativa tanto na carteira de “inflação livre” (posição direcional) 

quanto na carteira de títulos hedgeados (variação nos spreads de crédito).  

1.3 Mercado de crédito e suas perspectivas 

Outubro foi um mês caracterizado por uma pequena arrefecida no mercado de emissões primárias se comparado aos três 

meses anteriores. Podemos dizer que uma “safra” de emissões se encerrou e teve início uma nova, com características um 

pouco diferentes das da anterior, principalmente nas taxas das emissões dos títulos. Vimos também uma abertura dos 

spreads de crédito das debêntures incentivadas e uma dinâmica menos compradora no mercado secundário. Abaixo 

detalharemos um pouco mais cada ponto mencionado e suas eventuais relações com os fundos sob gestão.  

Notamos que, ao longo do mês, algumas ofertas não saíram ou tiveram o exercício da sua garantia firme pelos bancos 

responsáveis pela oferta. Acreditamos que isso deveu-se predominantemente (i) à grande quantidade de ofertas ao mesmo 

tempo e (ii) ao seu baixo spread de crédito; por isso, muitos investidores não se interessaram pelos títulos, enquanto as ofertas 

com taxa adequada não tiveram o mesmo problema. Paralelamente, já observamos os coordenadores trazendo novas 

ofertas com taxas mais ajustadas a uma nova realidade para que as emissões se viabilizem. Excluído todo o ruído que esse 

tipo de movimento (ajuste) causa, acreditamos que o processo é muito saudável e que permitirá aos fundos um correto 
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balanço de risco x retorno no longo prazo. Na carta passada, já sinalizamos que os principais investidores institucionais 

estavam com disciplina no preço de compra dos ativos, e isso é muito bom! 

Nos últimos anos, as pessoas físicas começaram a investir diretamente no mercado de crédito, comprando diversos tipos de 

ativos de renda fixa e crédito, na maior parte das vezes com o auxílio dos seus assessores de investimento. Ao comprar, seja 

no mercado primário, seja no secundário, esses investidores começaram a ter uma certa materialidade na demanda por 

ativos e influência na taxa com que estes vinham a mercado. Atualmente, acreditamos que essa dinâmica se inverteu um 

pouco e os antes compradores agora estão vendendo ativos de renda fixa para alocar recursos em mercado com mais 

risco (“mercado risk on”). Nada que os participantes desse mercado não consigam absorver (aliás, possuem um bolso muito 

mais profundo). Entretanto, cientes dessa dinâmica esses investidores institucionais exigem prêmios maiores e por isso tem 

ocorrido a abertura dos spreads das debêntures incentivadas. Enxergamos isso como uma correção técnica, algo comum 

da dinâmica de mercados financeiros. 

Ao contrário do mês passado, o mercado secundário está um pouco mais ativo, porém ainda com poucos negócios, devido 

a uma “queda de braço saudável” entre as partes para definir qual será o novo patamar de preço de negociação. Giramos 

um pouco o nosso portfólio e temos pontualmente aproveitado algumas oportunidades para melhorar a composição risco 

x retorno do portfólio dos fundos.  

Ao longo do mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 18 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas 

dentro do escopo de atuação de todos os fundos (sete ao todo), acabamos participando de apenas três bookbuildings no 

mês e fomos alocados em todos. Há também ofertas que acontecerão ao longo do mês de novembro, das quais 

participaremos.
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2. Fundo AZ Quest Luce FIC RF CP LP 

No mês de outubro, o fundo AZ Quest Luce teve um rendimento de 103,94% do CDI, resultado alinhado com a rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Continuamos com a carteira bastante conservadora (caixa e LFT em aprox. 

46,8% do PL) e ressaltamos o bom resultado obtido pela carteira de debêntures CDI. Mostramos essa distribuição de resultado 

detalhadamente nas figuras 1 e 2 abaixo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 18 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. No mercado secundário 

também fomos bem ativos em ambas as pontas e com um resultado consolidado mais vendedor. O racional foi vender 

aqueles ativos com baixo carrego e reposicionar-nos com outros ativos de igual ou melhor relação risco x retorno, seja via 

mercado primário, seja pelo mercado secundário. 

Assim como no mês anterior, em outubro tivemos como maior gerador de performance o resultado da carteira de 

debêntures CDI, proveniente tanto de alguns fechamentos pontuais do spread de crédito quanto do carrego intrínseco 

dessa carteira. O resultado das carteiras de LF e LFSN ficou mais em linha com seu carrego intrínseco, conforme a figura 1. 

 

Figura 1. Atribuição de resultados em outubro  Figura 2. Atribuição de resultados em 2017 – YTD 
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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 outubro, o fundo AZ Quest Altro teve um rendimento de 98,25 % do CDI, abaixo da rentabilidade-alvo de longo 

prazo que buscamos. Ainda consideramos o perfil da carteira conservador, mesmo com a alocação de parte do caixa 

disponível (caixa + LFT em aprox. 7,6% do PL). Nesse mês, destacamos o resultado positivo obtido pela carteira de LFSN e 

pela carteira de debêntures CDI; já a carteira de debêntures hedgeadas e a carteira de FIDC detraíram parte do resultado 

do mês. Abaixo, detalhamos os principais motivos dos resultados e mostramos sua distribuição nas figuras 5 e 6.  

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 18 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. Já no mercado secundário, 

fomos mais ativos na ponta de venda, uma vez que o fundo está fechado para novas captações e continuamos a utilizar 

o caixa dessas vendas para comprar os ativos das ofertas primárias. 

Ainda haverá mais processos de bookbuilding durante o mês de novembro, que possibilitarão ao fundo adquirir novos ativos. 

Dessa forma, prosseguimos com a otimização da carteira, isto é, a troca de ativos atualmente com baixo yield por ativos 

com melhor retorno e risco de crédito equivalente. 

Os ganhos obtidos nas carteiras de LFSN e debêntures CDI foram devidos a fechamentos pontuais dos spreads de crédito e 

ao carrego intrínseco desses portfólios. Adicionalmente, aumentamos a posição de um FIDC já existente no fundo, via 

mercado secundário, e como foi uma compra com preço acima do PAR houve uma perda no ajuste da marcação a 

mercado. O racional é o mesmo que apresentamos na comunicação de agosto passado. 

Por último, temos a carteira de debêntures hedgeadas, que sofreu tanto pelo movimento de steepening da curva (aumento 

da inclinação) quanto pela abertura dos spreads de crédito. A forma como fizemos o hedge não foi 100% eficiente para 

esse movimento de steepening, o que acabou detraindo mais resultado do fundo do que a própria abertura do spread de 

crédito. A parcela de inflação livre no fundo, por estar muito pequena, praticamente não gerou resultado no mês. 

 

Figura 5. Atribuição de resultados em outubro  Figura 6. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 
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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 outubro, o fundo AZ Quest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de (a) 0,47% (ante 0,48% do benchmark 

- IMA-B5) no mês; (b) 9,58% (ante 11,47% do benchmark - IMA-B5) no ano e (c) 11,87 % (ante 13,48% do benchmark - IMA-B5) 

desde o início do fundo.  

O fato de o fundo estar aplicado em juro real contribuiu para a sua baixa rentabilidade no mês; contudo, diferentemente 

dos meses anteriores, a forma como montamos o posicionamento da carteira foi o principal detrator de performance 

relativo a risco de mercado. Outro item que contribuiu negativamente no mês foi a abertura dos spreads de crédito.  

O fato de estarmos overweight nas partes média e longa da curva e underweight na parte mais curta da curva de juros, 

somado a forma como a curva mexeu durante o mês fez com que perdêssemos em ambas as pontas. Importante informar 

que tudo isso foi realizado mantendo-se um DV01 praticamente igual ao do benchmark do fundo (IMA-B5), resultado que 

denominamos de Efeito Curva (fig. 9). Acreditamos que essa inclinação está muito acentuada e não fazem sentido os 

prêmios praticados, principalmente na parte média da curva. Devemos fazer alguns ajustes na posição, contudo manter 

esse perfil de risco relativo ao benchmark.  

Já na parcela proveniente do Efeito Crédito (fig. 9), houve uma perda no resultado consolidado, causada pela abertura 

generalizada dos spreads de crédito, sem qualquer tipo de dinâmica específica que não seja apenas um movimento 

técnico. Acreditamos que está ocorrendo um reposicionamento de carteiras, uma vez que, majoritariamente, investidores 

individuais (via plataformas, Private Banking, Family office) estão realizando lucro no “mercado de juro real” e alocando 

esse caixa em outras classes de ativos. Conversamos bastante sobre esse tema com diversos participantes desse mercado, 

inclusive alguns que foram vendedores relevantes, e não conseguimos levantar explicações (com suficiente razoabilidade) 

muito diferentes do que aqui mencionamos. Enxergamos isso como uma correção técnica, algo comum da dinâmica de 

mercados financeiros. Nesses casos é preciso tirar proveito, contudo o timing é o que realmente importa nesses momentos. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 18 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de apenas um bookbuilding e fomos alocados nele. Haverá novos processos 

de bookbuilding durante o mês de novembro e, como essas ofertas estão vindo com melhores spreads de crédito, 

acreditamos que haverá boa oportunidade de ampliarmos a diversificação do fundo. 

No mercado secundário, fomos bem ativos na ponta de compra, basicamente em ativos incentivados. Aproveitamos 

pontualmente a abertura do spread de crédito de alguns ativos para adicionar um pouco mais a nossa carteira, visto que 

essa abertura é mais um movimento técnico do que uma alteração no risco de crédito dessas companhias. 

 

Figura 9. Atribuição de resultados em outubro 
 

 

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: AZQUEST 

 

 

 

 



 
 

7 

 

Figura 9.1. Curva de juro real 
 

 

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  

No mês de outubro, o fundo AZ Quest Icatu Conservador teve um rendimento de 95,912% do CDI, resultado abaixo da 

rentabilidade-alvo de longo prazo pensada para o fundo. Continuamos com a carteira bem conservadora (caixa e LFT em 

aprox. 33,70% do PL) e ressaltamos o bom resultado obtido pela carteira de LFSN e pela carteira de debêntures CDI. 

Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 12 e 13 abaixo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 18 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. Ainda haverá mais 

processos de bookbuilding durante o mês de novembro, o que possibilitará ao fundo adquirir novos ativos e 

consequentemente alocar seu caixa. No mercado secundário, fomos bem ativos também, majoritariamente na ponta de 

compra. 

Em outubro tivemos como maior gerador de performance o resultado da carteira de debêntures CDI e da carteira de LFSN; 

em ambas as carteiras o resultado foi proveniente de alguns fechamentos pontuais de spread de crédito e do carrego 

intrínseco delas. Adicionalmente, o fundo adquiriu cotas seniores de um FIDC via mercado secundário e, como essa compra 

foi feita com um preço acima do PAR, houve uma perda no ajuste da marcação a mercado. Pagamos um prêmio para 

entrar nesse ativo pois já o tínhamos em outros fundos sob nossa gestão; gostamos de sua relação risco x retorno, apareceu 

uma oportunidade de compra no secundário e entendemos que ele continua com excelente carrego vis-à-vis seu risco de 

crédito. 

 

Figura 12. Atribuição de resultados em outubro  Figura 13. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 
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Figura 14. Breakdown do fundo por rating  Figura 15. Breakdown do fundo por setor 
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6. Fundo AZ Legan Valore FIRF CP 

No mês de outubro, o fundo AZ Legan Valore teve um rendimento de 104,94% do CDI, resultado acima da rentabilidade-

alvo de longo prazo pensada para o fundo. Ainda consideramos o perfil da carteira conservador, mesmo com a alocação 

de parte do caixa disponível (caixa + LFT em aprox. 9,00% do PL), e ressaltamos o bom resultado obtido pelas carteiras de 

debênture CDI e pela carteira de LFSN. Mostramos essa distribuição de resultado detalhadamente nas figuras 16 e 17 abaixo. 

No mês houve (ou estão em andamento) aproximadamente 18 ofertas primárias. Após selecionadas aquelas dentro do 

escopo de atuação do fundo, participamos de dois bookbuildings e fomos alocados em ambos. O fundo comprou ativos 

no mercado primário que o ajudaram a criar uma maior diversificação e aumentar o carrego do seu portfólio. No mercado 

secundário não fomos muito ativos. 

Assim como no mês anterior, em outubro tivemos como maior gerador de performance o resultado da carteira de 

debêntures em CDI, que foi proveniente de alguns fechamentos pontuais de spread de crédito e do carrego intrínseco 

dessa carteira. O resultado das carteiras de LF e LFSN estiveram mais em linha com seu carrego intrínseco.  

Adicionalmente, aumentamos a posição de um FIDC já existente no fundo via mercado secundário e, como essa compra 

foi realizada com um preço acima do PAR, houve uma perda no ajuste da marcação a mercado. Apareceu uma 

oportunidade de compra no secundário e pagamos um prêmio para aumentar nossa participação nesse ativo, uma vez 

que gostamos de sua relação risco x retorno e entendemos que continua com excelente carrego, ainda que pagando um 

certo prêmio. 

 

Figura 16. Atribuição de resultados em outubro  Figura 17. Atribuição de resultados em 2017 - YTD 

 

 

 
Fonte: AZ QUEST  Fonte: AZ QUEST 

 



 
 

11 

 

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 passada não é garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de 

impostos. Todos os fundos de investimento geridos pela 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. Nenhum fundo conta com garantia da instituição administradora, da gestora ou do Fundo 

Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

 
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://www.azquest.com.br/
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