
Data Base 30/06/2021

Exposição Líquida 96,90%

Janela %

Mês 0,48%

(-) Ibovespa 0,0 p.p.

12 Meses 25,92%

(-) Ibovespa -7,5 p.p.

24 Meses 21,09%

(-) Ibovespa -4,5 p.p.

Setor % Setor % Papel %

Varejo 27,38% Serviços Financeiros 3,03% VALE3 12,84%

Petróleo e Petroquímica 16,94% Telecomunicações e TI 3,01% PETR3 6,48%

Bancos 13,68% Assistência Médica 2,44% PETR4 5,99%

Mineração 12,84% Agronegócio 2,26% BPAC11 5,45%

Siderurgia 4,41% Elétricas 1,67% CSNA3 4,41%

Bens de Consumo 3,31% MGLU3 4,40%

VVAR3 4,28%

LREN3 3,70%

ARZZ3 3,61%

Setor % Setor % ITSA4 3,40%

Petróleo e Petroquímica 1,24% Siderurgia -0,49%

Varejo 0,88% Bens de Consumo -0,38%

Shopping Malls 0,04% Bancos -0,17%

Elétricas 0,04% Serviços Financeiros -0,17%

Mineração 0,01% Assistência Médica -0,16%

Papel % Papel %

PETR4 0,83% ABEV3 -0,42%

PETZ3 0,30% GGBR4 -0,35%

VVAR3 0,29% LREN3 -0,24%

RRRP3 0,28% B3SA3 -0,17%

TFCO4 0,27% HAPV3 -0,15%

Comentários

Portfólio - Top 10Exposição - Setores Principais

AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Rentabilidade do fundo

Atribuição de Performance  Mensal - Setores em Destaque

Nome do Fundo: AZ Quest Ações FIC FIA | CNPJ: 07.279.657/0001-89 | Gestor: AZ Quest Investimentos - www.azquest.com.br - tel. 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: BEM DTVM https://bemdtvm.bradesco - tel.

3003-8330 ou 0800 704 8383 - sac@bradesco.com.br | Custodiante: Banco Bradesco -  www.bradescocustodia.com.br - tel. 0800 704-8383. Para mais informações, acesse http://azquest.com.br/az-quest-acoes-fic-fia/

Este documento foi produzido pela AZ Quest Investimentos (“AZ QUEST”) com objetivo meramente informativo e não se caracteriza como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em títulos e valores

mobiliários. Apesar do cuidado utilizado na obtenção e no manuseio das informações apresentadas, a AZ QUEST não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas e por decisões de investimento

tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem a comunicação prévia. A AZ QUEST não assume qualquer compromisso de publicar atualizações e/ou revisões

dessas previsões. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de

Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de

investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para

seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de

gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. 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. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br). 

A melhora na percepção da situação fiscal doméstica, avanços na agenda de reformas, crescimento econômico mais robusto, vacinação avançando e a manutenção do

processo de normalização da taxa de juros reforçam o ambiente local construtivo. Por outro lado, os riscos políticos vindos da CPI da Covid, a crise hídrica, a manutenção das

pressões inflacionárias globais e a possibilidade de antecipação da retirada dos estímulos por parte do Fed configuram como sendo as principais ameaças. O AZ Quest Ações

fechou o mês de junho em alta de 0,48%, acompanhando o resultado do Ibovespa, com ganhos vindos, majoritariamente, dos setores de Petróleo e Petroquímica (1,2%),

Varejo (0,9%) e Elétricas (0,04%). Os maiores detratores do resultado foram os setores de Siderurgia (-0,6%), Bens de Consumo (-0,4%) e Bancos (-0,2%).

Seguimos com maior exposição aos setores ligados à retomada cíclica da atividade econômica no Brasil e no mundo, como nos setores de Varejo, Petróleo & Petroquímica,

Bancos e Mineração.

Destaque Positivo Destaque Negativo

Atribuição de Performance Mensal - Papéis em Destaque

Destaque Positivo Destaque Negativo

MATERIAL DE APOIOMATERIAL DE APOIO



Data Base 30/06/2021

Exposição %

Janela % Exposição Bruta 104,30%

Mês 0,87% Exposição Líquida 93,22%

(-) IBX 0,2 p.p. Exposição Comprada 98,76%

12 Meses 27,83% Exposição Vendida* -5,54%

(-) IBX -8,5 p.p.

24 Meses 27,38%

(-) IBX -2,6 p.p.

Setor % Setor % Papel %

Varejo 24,68% Assistência Médica 3,10% VALE3 14,74%

Petróleo e Petroquímica 20,70% Serviços Financeiros 3,09% PETR4 7,32%

Mineração 16,87% Bens de Consumo 2,44% BPAC11 7,01%

Bancos 14,74% Siderurgia 1,48% PETR3 6,37%

Elétricas 6,02% Educação 1,06% BIDI11 5,04%

LCAM3 4,79%

VVAR3 3,79%

ARZZ3 3,70%

ELET3 3,41%

Setor % Setor % ASAI3 3,24%

Petróleo e Petroquímica 1,75% Assistência Médica -0,38%

Varejo 0,32% Siderurgia -0,25%

Mineração 0,14% Elétricas -0,21%

Educação 0,08% Shopping Malls -0,14%

Construção Civil 0,03% Agronegócio -0,10%

Papel % Papel %

PETR4 1,16% BBDC4 -0,39%

BIDI11 0,56% HAPV3 -0,30%

RECV3 0,45% ARCO -0,25%

VVAR3 0,26% B3SA3 -0,21%

ARZZ3 0,23% GGBR4 -0,17%

Comentários

Destaque Positivo Destaque Negativo

AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA

Rentabilidade do fundo

Exposição Líquida - Setores Principais Portfólio - Top 10

Atribuição de Performance Mensal - Setores em Destaque

Nome do Fundo: AZ Quest Top Long Biased FIC FIA | CNPJ:13.974.750/0001-06 | Gestor: AZ Quest Investimentos - www.azquest.com.br - tel. 11 3526-2250 | Administrador e

Distribuidor: BNY Mellon DTVM - www.bnymellon.com.br/sf - tel. 21 3219-2500 - fax. 21 3219-2501 - sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: Banco BNY Mellon -

www.bnymellon.com.br - tel. 21 3219-2500. Para mais informações, acesse http://azquest.com.br/az-quest-top-long-biased-fic-fia/

Este documento foi produzido pela AZ Quest Investimentos (“AZ QUEST”) com objetivo meramente informativo e não se caracteriza como oferta ou solicitação de investimento ou

desinvestimento em títulos e valores mobiliários. Apesar do cuidado utilizado na obtenção e no manuseio das informações apresentadas, a AZ QUEST não se responsabiliza pela publicação

acidental de informações incorretas e por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem a

comunicação prévia. A AZ QUEST não assume qualquer compromisso de publicar atualizações e/ou revisões dessas previsões. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o

regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é

líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de

Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos

fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que

tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do

cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da

possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. 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. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br).

A melhora na percepção da situação fiscal doméstica, avanços na agenda de reformas, crescimento econômico mais robusto, vacinação

avançando e a manutenção do processo de normalização da taxa de juros reforçam o ambiente local construtivo. Por outro lado, os riscos

políticos vindos da CPI da Covid, a crise hídrica, a manutenção das pressões inflacionárias globais e a possibilidade de antecipação da retirada dos

estímulos por parte do Fed configuram como sendo as principais ameaças. O AZ Quest Top Long Biased fechou o mês de junho em alta de 0,87%,

marginalmente acima do benchmark IBX, com ganhos vindos, majoritariamente, dos setores de Petróleo & Petroquímica (1,8%), Varejo (0,3%) e

Mineração (0,2%). Os maiores detratores foram os setores de Assistência Médica (-0,4%), Siderurgia (-0,3%) e Elétricas (-0,2%).

Seguimos com maior exposição aos setores ligados à retomada cíclica da atividade econômica no Brasil e no mundo, como nos setores de Varejo,

Petróleo & Petroquímica, Mineração e Bancos.

Atribuição de Performance Mensal - Papéis em Destaque

Destaque Positivo Destaque Negativo

MATERIAL DE APOIO



Data Base 30/06/2021

Exposição %

Janela % Exposição Bruta 156,37%

Mês 0,01% Exposição Bruta Limpa* 36,96%

% CDI 3% Exposição Líquida 13,05%

12 Meses -2,51% Exposição Comprada 25,00%

% CDI - Exposição Vendida -11,96%

24 Meses 0,94%

% CDI 13%

Setor % Setor %

Varejo 4,07% Telecomunicações e TI -0,39% PETR3 3,13% ITUB4 -1,91%

Mineração 3,27% Shopping Malls -0,32% BPAC11 2,61% RENT3 -1,76%

Petróleo e Petroquímica 2,70% Construção Civil -0,27% VALE3 2,21% CRFB3 -0,89%

Bancos 2,12% Assistência Médica -0,22% LCAM3 1,79% VIVT3 -0,81%

Bens de Consumo 1,36% Papel e Celulose -0,16% VVAR3 1,50% UGPA3 -0,74%

*reflete a posição net do papel na carteira, expurgando o efeito do short do índice

Setor % Setor %

Petróleo e Petroquímica 0,25% Bens de Consumo -0,09%

Varejo 0,09% Assistência Médica -0,08%

Telecomunicações e TI 0,08% Shopping Malls -0,06%

Mineração 0,04% Siderurgia -0,04%

Bancos 0,03% Serviços Financeiros -0,02%

Papel % Papel %

PETR4 0,14% ABEV3 -0,13%

VVAR3 0,12% IGTA3 -0,07%

BIDI11 0,11% B3SA3 -0,07%

BIDI4 0,07% ARCO -0,07%

RADL3 0,06% BBDC4 -0,05%

Comentários

AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM

Rentabilidade do fundo

Atribuição de Performance Mensal - Setores em Destaque

Destaque Positivo Destaque Negativo

Nome do Fundo: AZ Quest Total Return FIC FIM | CNPJ: 14.812.722/0001-55 | Gestor: AZ Quest Investimentos - www.azquest.com.br - tel. 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: BNY Mellon DTVM -

www.bnymellon.com.br/sf - tel. 21 3219-2500 - fax. 21 3219-2501 - sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: Banco BNY Mellon - www.bnymellon.com.br - tel. 21 3219-2500. Para mais informações,

acesse http://azquest.com.br/az-quest-total-return-fic-fim/

Este documento foi produzido pela AZ Quest Investimentos (“AZ QUEST”) com objetivo meramente informativo e não se caracteriza como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em títulos e valores

mobiliários. Apesar do cuidado utilizado na obtenção e no manuseio das informações apresentadas, a AZ QUEST não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas e por decisões de investimento

tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem a comunicação prévia. A AZ QUEST não assume qualquer compromisso de publicar atualizações e/ou

revisões dessas previsões. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do

Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É fundamental a leitura do regulamento dos fundos

antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em

significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos

fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. 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. O regulamento do

fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br).

A melhora na percepção da situação fiscal doméstica, avanços na agenda de reformas, crescimento econômico mais robusto, vacinação avançando e a manutenção do

processo de normalização da taxa de juros reforçam o ambiente local construtivo. Por outro lado, os riscos políticos vindos da CPI da Covid, a crise hídrica, a manutenção das

pressões inflacionárias globais e a possibilidade de antecipação da retirada dos estímulos por parte do Fed configuram como sendo as principais ameaças. O AZ Quest Total

Return fechou o mês de junho com resultado próximo a zero, com ganhos vindos, majoritariamente, dos setores de Petróleo & Petroquímica (0,25%), Varejo (0,1%) e Telecom

& IT (0,08%), enquanto os maiores detratores foram os setores de Bens de Consumo (-0,14%), Assistência Médica (-0,08%) e Shoppings (-0,06%).

Mantivemos o mesmo nível da exposição líquida comprada em relação ao mês anterior. Seguimos com exposição líquida comprada principalmente nos setores de Mineração,

Varejo e Petróleo & Petróquímica, e vendida em Telecom & IT, Shoppings e Construção Civil.

Exposição Líquida - Setores Principais* Papéis em Destaque*

LONG SHORT

Atribuição de Performance Mensal - Papéis em Destaque

Destaque Positivo Destaque Negativo

Long Short

MATERIAL DE APOIO



Data Base 30/06/2021

Janela %

Mês 0,77%

% CDI 251%

12 Meses 2,96%

% CDI 130%

24 Meses 9,11%

% CDI 130%

Positiva % Negativa % Book %

Dolar 0,49% Custos/Despesas -0,16% Renda Variável 0,13%

Caixa 0,31% Hedge -0,04% Juros 0,25%

Inflação Brasil 0,08% Bolsa Brasil -0,04% Moedas 0,15%

Valor Relativo 0,06% Cupom Cambial -0,01% Valor Relativo 0,01%

Bolsa Internacional 0,06% Hedge 0,15%

Juros Brasil 0,02% Var Médio 0,34%

Outras Moedas 0,01%

Juros Internacional 0,00%

Commodities 0,00%

Juros

Moedas

Commodities

Bolsa

Comentários

Nome do Fundo: AZ Quest Multi FIC FIM | CNPJ: 04.455.632/0001-09 | Gestor: AZ Quest Investimentos - www.azquest.com.br - tel. 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor: BNY

Mellon DTVM - www.bnymellon.com.br/sf - tel. 21 3219-2500 - fax. 21 3219-2501 - sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: Banco BNY Mellon -

www.bnymellon.com.br - tel. 21 3219-2500. Para mais informações, acesse http://azquest.com.br/az-quest-multi-fic-fim

Este documento foi produzido pela AZ Quest Investimentos (“AZ QUEST”) com objetivo meramente informativo e não se caracteriza como oferta ou solicitação de investimento ou

desinvestimento em títulos e valores mobiliários. Apesar do cuidado utilizado na obtenção e no manuseio das informações apresentadas, a AZ QUEST não se responsabiliza pela

publicação acidental de informações incorretas e por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser

modificadas sem a comunicação prévia. A AZ QUEST não assume qualquer compromisso de publicar atualizações e/ou revisões dessas previsões. Leia a lâmina de informações

essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro

ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É

fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte

integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas

superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de

gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. 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. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br).

AZ QUEST MULTI FIC FIM

Rentabilidade do fundo

Atribuição de Performance Mensal Value at Risk Médio

Destaques no Posicionamento da Carteira

A posição comprada em Real contra Dólar foi maior contribuição positiva para o AZ Quest Multi no mês, com ganhos marginais com a venda do

Euro e do Rand sul-africano contra a moeda americana. Também tivemos ganhos na posição comprada em inflação, bem como nas posições

compradas em bolsas internacionais, porém registramos perdas marginais em Bolsa Brasil. O fundo fechou o mês com alta de 0,77%.

A equipe de gestão mantém o viés otimista para os mercados locais e internacionais, alternando as alocações entre as classes de ativos, de forma a

expressar a visão favorável e, ao mesmo tempo, buscando considerar os níveis de preços e os riscos elencados para a materialização dos cenários.

A melhora na percepção da situação fiscal doméstica, avanços na agenda de reformas, crescimento econômico mais robusto, vacinação avançando

e a manutenção do processo de normalização da taxa de juros reforçam o ambiente local construtivo. Por outro lado, os riscos políticos vindos da

CPI da Covid, a crise hídrica, a manutenção das pressões inflacionárias globais e a possibilidade de antecipação da retirada dos estímulos por parte

do Fed configuram como sendo as principais ameaças.

12% Short USD BRL ;  7% Short Euro USD

4,5% Long EUR STX ; 5% Long SPX ; 7% Long Ibovespa

1,0% Short Ouro

0,3 PL TOMADO Inflação Implícita 22

MATERIAL DE APOIO



Data Base 30/06/2021

Janela %

Mês 1,20%

% CDI 392%

12 Meses 5,03%

% CDI 222%

24 Meses 13,52%

% CDI 193%

Positiva % Negativa % Book %

Dolar 0,98% Custos/Despesas -0,33% Renda Variável 0,26%

Caixa 0,31% Hedge -0,09% Juros 0,49%

Inflação Brasil 0,17% Bolsa Brasil -0,08% Moedas 0,29%

Valor Relativo 0,13% Cupom Cambial -0,03% Valor Relativo 0,01%

Bolsa Internacional 0,12% Commodities -0,01% Hedge 0,30%

Outras Moedas 0,02% Var Médio 0,68%

Juros Brasil 0,01%

Juros Internacional 0,00%

Juros

Moedas

Commodities

Bolsa

Comentários

Nome do Fundo: AZ Quest Multi Max FIC FIM | CNPJ: 26.323.079/0001-85 | Gestor: AZ Quest Investimentos - www.azquest.com.br - tel. 11 3526-2250 | Administrador e Distribuidor:

BNY Mellon DTVM - www.bnymellon.com.br/sf - tel. 21 3219-2500 - fax. 21 3219-2501 - sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 | Custodiante: Banco BNY Mellon -

www.bnymellon.com.br - tel. 21 3219-2500. Para mais informações, acesse http://azquest.com.br/az-quest-multi-max-fic-de-fim/

Este documento foi produzido pela AZ Quest Investimentos (“AZ QUEST”) com objetivo meramente informativo e não se caracteriza como oferta ou solicitação de investimento ou

desinvestimento em títulos e valores mobiliários. Apesar do cuidado utilizado na obtenção e no manuseio das informações apresentadas, a AZ QUEST não se responsabiliza pela

publicação acidental de informações incorretas e por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser

modificadas sem a comunicação prévia. A AZ QUEST não assume qualquer compromisso de publicar atualizações e/ou revisões dessas previsões. Leia a lâmina de informações

essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir, em especial a seção de Fatores de Risco. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro

ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Para avaliação da performance do fundo de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. É

fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer decisão de investimento. Os fundos de investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte

integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas

superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Ainda que o gestor mantenha sistema de

gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. 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. O regulamento do fundo poderá ser obtido no site da CVM (www.cvm.gov.br).

AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

Rentabilidade do fundo

Atribuição de Performance Mensal Value at Risk Médio

Destaques no Posicionamento da Carteira

24% Short USD BRL ;  14% Short Euro USD

2,0% Short Ouro

9% Long EUR STX ; 10% Long SPX ; 14% Long Ibovespa

A posição comprada em Real contra Dólar foi maior contribuição positiva para o AZ Quest Multi Max no mês, com ganhos marginais com a venda

do Euro e do Rand sul-africano contra a moeda americana. Também tivemos ganhos relevantes na posição comprada em inflação, bem como nas

posições compradas em bolsas internacionais, porém registramos perdas marginais em Bolsa Brasil. O fundo fechou o mês com alta de 1,20%.

A equipe de gestão mantém o viés otimista para os mercados locais e internacionais, alternando as alocações entre as classes de ativos, de forma a

expressar a visão favorável e, ao mesmo tempo, buscando considerar os níveis de preços e os riscos elencados para a materialização dos cenários.

A melhora na percepção da situação fiscal doméstica, avanços na agenda de reformas, crescimento econômico mais robusto, vacinação avançando

e a manutenção do processo de normalização da taxa de juros reforçam o ambiente local construtivo. Por outro lado, os riscos políticos vindos da

CPI da Covid, a crise hídrica, a manutenção das pressões inflacionárias globais e a possibilidade de antecipação da retirada dos estímulos por parte

do Fed configuram como sendo as principais ameaças.

0,6 PL TOMADO Inflação Implícita 22

MATERIAL DE APOIO


