
 
 

 
 

CARTA DO GESTOR – Setembro 2016 

1. AZ QUEST LUCE  

 

1.1 Panorama geral: 

 

No mês de setembro o fundo AZ Quest Luce obteve um rendimento de 105,6 % do CDI, acima 

da rentabilidade alvo de longo prazo pensada para o fundo. Ainda tivemos como principais 

elementos dessa rentabilidade os mesmo fatores dos últimos três meses, destacando-se a 

carteira de debentures. Mantivemos o mesmo perfil bem conservador do portfólio (aprox. 

54,9% do PL alocado em Caixa e LFTs).  

Achamos importante ressaltar que todo o cenário político-macroeconômico ocorrido no 

último bimestre tem sido importante na decisão das empresas em voltar a emitir no mercado 

de capitais. Conjuntamente, talvez atuando como catalizador, houve algumas ofertas, 

ocorridas em agosto e setembro, que simbolizaram de alguma maneira que agora pode ser o 

timing apropriado para ofertas primárias. São nove ofertas diferentes acontecendo ao longo 

de outubro e novembro (e que estamos analisando) que exemplificam bem o atual momento. 

Até agora entendemos que quatro dessas ofertas se enquadram para o mandato do Luce. 

Ainda em setembro liquidamos duas novas operações no fundo, provenientes de ofertas 

primárias que participamos no começo do mês. Adicionamos também, via mercado 

secundário, nomes que já tínhamos no fundo, alocando, dessa forma, o caixa o caixa 

disponível.  

Continuam válidas as dinâmicas de oferta e demanda por ativos de crédito que comentamos 

nas cartas anteriores. Os investidores ainda estão sub alocados em crédito e há uma 

necessidade de se comprar ativos para uma correta composição do portfólio. Porém exigem 

preços em níveis de um mercado em crise (como se ainda estivéssemos vivendo as mesmas 

condições do primeiro semestre). Entendemos que a conjunção desses altos prêmios com uma 

boa análise de crédito, além de uma gestão responsável, permite construir uma carteira com 

um estoque de prêmio bastante interessante! 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.2. Sobre a rentabilidade (OBS: leitura optativa) 

Nesse mês chamamos a atenção para a rentabilidade carteira de LFS e LFSN visto que uma 

delas ficou abaixo do CDI e outra ligeiramente superior. Achamos importante explicar esse 

fenômeno para fins educar o leitor-investidor nessa classe de ativos. Na verdade houve uma 

soma de dois eventos completamente distintos que vamos detalhar abaixo:  

(i) Abertura dos spreads de crédito.  

a. Acreditamos que os spreads de crédito tinham fechado muito e rápido 

demais, deixando os ativos um pouco caros. Isso aconteceu principalmente na 

carteira de LFSN. Ao longo de agosto (principalmente) e setembro conseguimos 

vender quase 70% dos ativos que julgávamos caros na carteira de LFSN e assim 

embolsamos um lucro considerável  

b. A partir de um determinado momento os spreads de crédito daqueles ativos 

vendidos começaram a abrir. Isso impactou no resultado do estoque da parcela 

que ainda não tinha sido vendido (basicamente ocorreu apenas na carteira de 

LFSN).  

c. A abertura desse spread de crédito ocorreu não por uma deterioração da 

qualidade de crédito do emissor, mas porque um emissor especifico fará uma 

nova captação a preços melhores que aquele vigente no mercado secundário. 

Isso provocou uma equalização do secundário ao primário 

(ii) Fechamento da curva de Juros  

a. O fechamento da curva de juros gera um resultado negativo em ativos 

indexados ao percentual do cdi (quando seu MTM é acima do par), esse 

efeito é ainda mais evidente naqueles de longo prazo. Isto é um efeito 

secundário na marcação, só visível quando há grandes movimentos da 

curva de juros. Raciocínio semelhante (e com efeito oposto) para quando há 

uma abertura da curva de juros... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Atribuição de Retorno e Portfólios:  

 

 

Portfólio por Ativo 

 

Portfólio por Setor 

 

Portfólio por Rating 

 

 

 

 

 

*Em 30 de setembro de 2016; como % do PL; Fonte: AZ Quest 

 

 



 
 

 

2. AZ QUEST ALTRO  

 

2.1 Panorama geral: 

No mês de setembro o fundo AZ Quest Altro obteve um rendimento de 115,3% do CDI, em linha 

com o topo da rentabilidade alvo de longo prazo que buscamos para o fundo. Ainda tivemos 

como principais elementos dessa rentabilidade os mesmo fatores dos últimos três meses, 

destacando-se a carteira de debêntures, títulos hedgeados e LF Sênior. Mantivemos o mesmo 

perfil conservador do portfólio (aprox. 32,7% do PL alocado em Caixa e LFTs) 

Achamos importante ressaltar que todo o cenário político-macroeconômico ocorrido no 

último bimestre tem sido importante na decisão das empresas em voltar a emitir no mercado 

de capitais. Conjuntamente, talvez atuando como catalizador, houve algumas ofertas 

ocorridas em agosto e setembro que simbolizaram de alguma maneira que agora pode ser o 

timing apropriado para ofertas primárias. São nove ofertas diferentes acontecendo ao longo 

de outubro e novembro (e que estamos analisando) que exemplificam bem o atual momento. 

Até agora entendemos que sete dessas ofertas se enquadram para o mandato do Altro 

Ainda em setembro liquidamos três novas operações no fundo, provenientes de ofertas 

primárias que participamos no começo do mês. Adicionamos também, via mercado 

secundário, nomes que já tínhamos no fundo de forma a alocar o caixa disponível. 

Continuam válidas as dinâmicas de oferta e demanda por ativos de crédito que comentamos 

nas cartas anteriores. Os investidores ainda estão sub alocados em crédito e há uma 

necessidade de se comprar ativos para uma correta composição do portfólio. Porém exigem 

preços em níveis de um mercado em crise (como se ainda estivéssemos vivendo as mesmas 

condições do primeiro semestre). Entendemos que a conjunção desses altos prêmios com uma 

boa análise de crédito, além de uma gestão responsável, permite construir uma carteira com 

um estoque de prêmio bastante interessante! 

2.2  Sobre a rentabilidade: 

 No que tange o resultado das carteiras de LF e LF subordinadas ver o texto dedicado ao 

fundo AZ Quest Luce. Para a carteira de títulos hedgeados a maior parte do resultado veio de 

um fechamento relevante dos spreads de crédito de quase todos os ativos dessa estratégia. 

Aproveitamos para diminuir marginalmente o gross exposure de nossa alocação em títulos 

hedgeados durante o mês.  

Adicionalmente, nesse mês, optamos por manter a pequena posição aplicada em juro real 

(sempre através de ativos de crédito) e em linha com a visão do nosso time de renda 

fixa/macro.  Findo o mês e apurado o resultado dessa estratégia tivemos:  



 
 

(i) Ganho proveniente da parcela exposta a juro real, e  

(ii) Parcela majoritária do resultado oriunda do fechamento do spread de crédito do ativo.   

Atribuição de Retorno e Portfólios:  

 

Portfólio por Ativo 

 

Portfólio por Setor 

 

Portfólio por Rating 

 

*Em 30 de setembro de 2016; como % do PL; Fonte: AZ Quest 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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/

