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Nuvens ainda pairam no horizonte.

Após a intensa deterioração dos ativos brasileiros no mês de outubro, tivemos em novembro um

movimento marginal nos preços, mas com muita volatilidade ao longo do mês. O Ibovespa encerrou o mês

com queda de 1,53%, o real se valorizou 0,20%, fechando o mês cotado a R$ 5,635 / US$. A curva de juros

para 1 ano foi o ativo mais impactado e devolveu 40bps para 11,60%, corrigindo o movimento exagerado

do mês anterior, principalmente pelo avanço da PEC dos Precatórios na Câmara e na CCJ do Senado.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, a expectativa da taxa Selic para o encerramento do ano ficou

estável em 9,25% e para 2022, subiu de 9,50% para 11,25%. A projeção da inflação medida pelo IPCA para

2021 subiu de 9,17% para 10,15% e para 2022 atingiu 5,00%, o que representa o teto da meta do Banco

central – sendo a meta 3,50% + 1,50% de banda.

Do lado fiscal, continuamos com bons resultados, mas a expectativa de crescimento econômico para 2022

vem diminuindo, e poderá impactar na arrecadação do ano que vem. Em novembro, a projeção de

crescimento do PIB para 2022 caiu de 1,20% para 0,58%, segundo o relatório Focus.

No Brasil, será importante acompanhar a votação da PEC dos Precatórios pelo Senado e se ela terá muitas

alterações em relação ao texto original, o que poderá diminuir a folga para o Governo conseguir pagar o

auxílio Brasil às famílias de baixa renda. Outros pontos a serem monitorados são: os impactos da nova

variante do Coronavírus – Ômicron - e aos sinais de redução dos estímulos monetários e possível

antecipação da alta de juros em 2022 pelo FED – Banco Central dos EUA – diante dos sinais de persistência

da inflação em um nível acima do desejado.

Do lado do fluxo de recursos na indústria de fundos, notamos novamente ingresso nos fundos de Renda

Fixa e de Renda Fixa Crédito Privado por causa da elevação da taxa da Selic e uma saída relevante da

categoria de fundos de ações e multimercados.

Mesmo com esse fluxo para a renda fixa, não vimos uma pressão compradora muito grande no mercado, o

que é positivo, pois significa que os spreads de crédito não estão sendo distorcidos por essa demanda.

DESTAQUES

DA GESTÃO

Crédito 

Privado
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” Do lado fiscal, continuamos com bons

resultados, mas a expectativa de

crescimento econômico para 2022 vem

diminuindo e poderá impactar na

arrecadação do ano que vem.”



Vale ressaltar que mantemos a disciplina na participação das novas emissões, pois o mercado está tentando

alongar demais, aproveitando esse momento favorável.

Em linhas gerais, após a quantidade de ofertas ocorridas nos últimos meses, o mercado secundário de

crédito privado ficou estável no mês, não apresentando ganhos de capital relevantes, com isso, o retorno

dos fundos de renda fixa crédito privado foram mais próximos ao CDI.

Abaixo, a evolução dos spreads de crédito de alguns emissores que acompanhamos. Continuamos vendo

uma redução marginal nesses prêmios.
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Tivemos um mês com uma captação marginalmente

negativa, dessa forma aproveitamos o para reduzir

algumas posições que tínhamos maior exposições ou

com menores prêmios de risco e manter o caixa do

fundo na faixa de 30,2%, enquanto a carteira de

crédito ficou em 69,8%. A taxa de carrego do fundo

ficou em CDI+1,35% ao ano e com uma duration de

1,50 anos.

Com relação as debêntures, realizamos algumas

movimentações e ao final reduzimos marginalmente a

posição para 46,2% do PL. No mercado primário

participamos da emissão da Unipar e da Vix. No

mercado secundário aumentamos posição em C&A,

BMG, Saneago e Light e reduzimos posições como

Cemig, Cosan, Eneva, Energisa MS, entre outros,

equilibrando melhor as concentrações na carteira.

Na parcela de bancários, não realizamos novas

movimentações, e assim a concentração no fundo

nessa classe ficou em 14,3% do PL.

QUASAR 

ADVANTAGE
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que fez elas terem uma performance, apesar de positiva, abaixo do CDI, como por exemplo, Direcional e

Cemig. Por outro lado, as letra financeiras de Daycoval, Paraná e Sofisa, tiveram um fechamento importante

nos prêmios, gerando ganho de capital relevante para o fundo – vale comentar que ainda tivemos

remarcações negativas nas LFSCs de Bradesco e ABC, mas em menor escala. Dessa forma o fundo teve um

retorno de 0,62% no mês frente ao CDI de 0,59%.

Resumindo, as debêntures contribuíram com 0,30%, as LFs 0,12%, já os FIDCs contribuíram com 0,07%. O

caixa contribuiu com 0,18% e os custos com -0,04%.

Com relação a performance nos últimos 12 meses, podemos verificar que o fundo superou o CDI do

período, 5,86% do Quasar Advantage contra 3,71% do CDI.

Composição do Retorno no Mês

Estatísticas

PL Atual R$1.011.684.478

PL Médio 12 meses R$ 732.201.542

Volatilidade anualizada início 1,25%

Nº de meses acima do CDI 37

Nº de meses abaixo do CDI 8

Maior rentabilidade mensal 1,10%

Menor rentabilidade mensal -3,32%

Já nos FIDCs, participamos da nova emissão do Driver

V e dessa forma a participação aumentou para 9,4%

do PL. Lembrando que a maioria dos FIDCs que

temos são abertos ou estão em fase de amortização,

o que reduz o risco de liquidez desses ativos. Sobre a

performance do fundo nesse mês, algumas

debêntures sofreram ajustes no spread para cima, o
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Acumulado 12 meses
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Ao longo deste mês tivemos um fluxo negativo de

captação, dessa forma reduzimos algumas posições que

tínhamos maior exposições ou ativos com menores

prêmios de risco. O caixa ficou em 5,9% do PL e a

parcela em crédito ficou em 94,1%. A taxa de carrego

ficou em CDI+2,18% ao ano e uma duration de 2,14

anos.

Nos títulos corporativos a participação diminuiu para

52,1% do PL. No mercado primário participamos da

emissão da Unipar e Vix, já no mercado secundário

reduzimos posições como BMG, Energisa MS, AES Tiete,

Cosan, Dasa entre outras. Na parcela em IPCA, que

representa apenas 0,6% do PL, não realizamos

movimentação.

Nas letras financeiras e FIDCs as participações

aumentaram marginalmente para 26,8% e 15,2%,

respectivamente. Lembrando que a maioria dos FIDCs

que temos são abertos ou estão em fase de

amortização, o que reduz o risco de liquidez desses

ativos.

participação

QUASAR 

ADVANTAGE 

PLUS
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Sobre a performance do fundo nesse mês, algumas

debêntures sofreram ajustes no spread para cima, o

que fez elas terem uma performance, apesar de

positiva, abaixo do CDI, além disso tivemos o impacto

negativo do preço da CVRDA6, perpétua da Vale.

Por outro lado, as Letra Financeiras de Daycoval,

Paraná e Sofisa, tiveram um fechamento importante

Estatísticas

PL Atual R$ 286.360.873

PL Médio 12 meses R$ 319.501.071

Volatilidade anualizada início 1,42%

Nº de meses acima do CDI 31

Nº de meses abaixo do CDI 10

Maior rentabilidade mensal 1,55%

Menor rentabilidade mensal -3,72%

nos prêmios, gerando ganho de capital para o fundo – vale comentar que ainda tivemos remarcações

negativas nas LFSCs de Bradesco e ABC. Dessa forma o fundo teve um retorno de 0,51% no mês frente ao

CDI de 0,59%.

Resumindo, as debêntures em CDI contribuíram com 0,27% e as IPCAs com 0,006%, as LFs 0,15%, já os

FIDCs contribuíram com 0,13%. O caixa contribuiu com 0,01% e os custos com -0,06%.

Com relação a performance nos últimos 12 meses, podemos verificar que o fundo superou o CDI do

período, 5,69% do Quasar Advantage Plus contra 3,71% do CDI.

Composição do Retorno no Mês
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Ao longo do mês, o fundo teve captação

marginalmente negativa, como tínhamos alterado um

pouco a composição da carteira no mês passado, não

precisamos vender ativos para fazer frente a esses

resgates, dessa forma aumentamos passivamente a

posição em crédito, chegando a 89,55% do PL e o caixa

em 10,45% do PL. Sempre ressaltando que o fundo tem

mais de 2 anos, e, portanto, precisa manter um mínimo

de 85% em ativos de infraestrutura (Lei 12.431), com

isso manteremos apenas os ativos incentivados na

carteira e uma parcela em caixa.

Como não tivemos movimentação nos ativos do fundo,

e ao longo do mês os spreads fecharam

marginalmente, a performance do fundo foi acima do

CDI no mês. O carrego do fundo ficou CDI+0,45% ao

ano, para uma duration de 4,15 anos, relativamente

baixa para esse tipo de ativo. Lembrando que o fundo

é isento de IR para pessoa física. Apesar da carteira

seguir estável o fundo está bem diversificado e não

tem nenhum grupo ou ativo que represente mais

sdaasdasdasdsadasdasdasdasdsaativosretorno, como

Eletrobras e Equatorial.

QUASAR 

INFRAESTRUTURA 

INCENTIVADO
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de 10% de concentração, sendo que na média a

alocação está na faixa de 5% do PL. Com relação a

performance do fundo, tivemos um relevante

fechamento de spread, em média 23bps na nossa

carteira, o que fez o fundo ter uma performance

ligeiramente acima do CDI. Esse fechamento de

spread veio mais por conta de um maior fechamento

Estatísticas

PL Atual R$ 24.146.421

PL Médio 12 meses R$ 27.331.759

Volatilidade anualizada início 1,47%

Nº de meses acima do CDI 22

Nº de meses abaixo do CDI 14

Maior rentabilidade mensal 1,19%

Menor rentabilidade mensal -1,62%
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na curva dos ativos do que tivemos na curva do DAPs, instrumento que utilizamos para fazer a proteção do

risco de mercado, que tem um movimento semelhante na curva de juros soberana. No mês o fundo rendeu

0,67% contra um CDI de 0,59%, sendo que as debentures contribuíram com 2,91% e o hedge subtraiu -

2,22%, o caixa somou 0,07% e o custos -0,09%.

Com relação a performance nos últimos 12 meses, podemos verificar que o fundo superou o CDI do

período, 6,57% do Quasar Incentivado FI Infraestrutura contra 3,71% do CDI e, se considerarmos que ele é

isento de IR, o retorno bruto equivalente seria de 7,73% no período aproximadamente.

Composição do Retorno no Mês
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Acumulado 12 meses



O patrimônio do fundo seguiu tendo uma captação

marginalmente positiva e aproveitamos parte desse

fluxo para aumentar o caixa e outra parte para algumas

operações no mercado, tanto primário como

secundário. O caixa do fundo encerrou o mês em 23,8%

do PL e a parcela em crédito privado foi de 76,2%. A

taxa de carregamento ficou em CDI+1,57% ao ano e

uma duration de 1,86 anos.

A parcela alocada em debêntures ficou estável em

50,9%. No mercado primário compramos as novas

emissões de Unipar e Vix e no secundário vendemos

Dasa e compramos LM Frotas e Saneago.

Sobre a performance do fundo nesse mês, algumas

debêntures sofreram ajustes no spread para cima, o que

fez elas terem uma performance, apesar de positiva,

abaixo do CDI, como por exemplo, Direcional. Por outro

lado, as letra financeiras de Paraná e Sofisa, tiveram um

fechamento importante nos prêmios, gerando ganho de

capital para o fundo – vale comentar que ainda tivemos

remarcações amortizando

movimentações

QUASAR 

ADVANTAGE 

XP PREV ADVISORY 
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Estatísticas

PL Atual R$ 32.263.676

PL Médio 12 meses R$ 34.665.874

Volatilidade anualizada início 1,36%

Nº de meses acima do CDI 24

Nº de meses abaixo do CDI 12

Maior rentabilidade mensal 1,34%

Menor rentabilidade mensal -3,58%

negativas nas LFSCs de Bradesco e ABC. Dessa forma o

fundo teve um retorno de 0,56% no mês frente ao CDI

de 0,59%.

Resumindo, as debêntures contribuíram com 0,34%, as

LFs 0,12%, já os FIDCs contribuíram com 0,04%. O caixa

contribuiu com 0,14% e os custos com -0,08%.Com

relação a performance nos últimos 12 meses,

podemos, ecíficospodemos verificar que o fundo superou o CDI do período, 6,46% do Quasar Advantage Previdência XP

Seguros contra 3,71% do CDI.

Composição do Retorno no Mês
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Tivemos uma captação marginalmente negativa esse

mês, por conta disso aumentamos o caixa do fundo

vendendo alguns ativos locais que tínhamos maior

exposição. Nas debêntures, que representam 40,9%

do PL, participamos da nova emissão de Vix e no

secundário vendemos Cemig, Eneva e Light. Nas

letras financeiras e FIDCs não tivemos

movimentações ativas, assim a alocação em cada

classe ficou em 13,7% e 6,6% respectivamente.

Na parcela offshore, que compõem 30,4% do

patrimônio, seguimos aumentando o caixa e

reduzindo o risco nos setores de commodities,

principalmente o de petróleo e gás. Com relação a

parcela de investida no setor imobiliário chinês (5,3%

do PL do fundo), enquanto aguardamos maior clareza

quanto as políticas do governo para o setor, estamos

alocando o fundo em nomes com melhor risco de

crédito, no topo do espectro High Yield.

Com isso temos um fundo com 91,6% alocado em

ativos de crédito, e 8,4% em caixa, com uma taxa de

carrego média de CDI+3,28%, convertendo os ativos

offshore, para uma duration de 2,56 anos. Na

performance local, algumas debêntures sofreram

ajustes no spread para cimaerformance

ALOCAÇÃO POR INSTRUMENTO

ALOCAÇÃO POR RATING



Estatísticas

PL Atual R$ 6.030.339

PL Médio 12 meses R$ 5.640.77

Volatilidade anualizada início 1,62%

Nº de meses acima do CDI 9

Nº de meses abaixo do CDI 9

Maior rentabilidade mensal 2,04%

Menor rentabilidade mensal -1,40%

ajustes no spread para cima, o que fez elas terem uma

performance, apesar de positiva, abaixo do CDI,

destaque para a Direcional. Nas Letra Financeiras

tivemos um retorno positivo sem grandes alterações

de spread. Na parcela offshore com hedge o retorno

foi negativo devido à má performance do mercado

como um todo.
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Por um lado, a redução de risco fora da China fez com que o portfólio se desvalorizasse menos que a

média do mercado em dólares, mas esse benefício foi anulado pelo retorno negativo da parcela investida

em China.

O fundo encerrou o mês com um retorno de -0,58% frente ao CDI de 0,59%. As debêntures em CDI

somaram com 0,28%, as LFs 0,10%, os FIDCs contribuíram com 0,05%, a parcela offshore subtraiu -0,93%%.

O caixa contribuiu com 0,05% e os custos com -0,13%.

Com relação a performance do fundo nos últimos 12 meses, o fundo está com um retorno negativo, -

0,41% do Quasar Max Advisory XP Seguros contra 3,71% do CDI. Principalmente pelo impacto da posição

em Real Estate Chinês nos últimos meses.

Composição do Retorno no Mês



Acumulado 12 meses
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Relação com Investidores

Tel.: +55 11 5538 4700

ri@qam.com.br

Av. Juscelino Kubitschek, 1.726, Cj. 92

São Paulo – SP CEP 04543-000

www.qam.com.br

@quasarasset

Quasar Asset Management (QAM)

Quasar

Quasar Asset Management

Fundos de Investimento

A QUASAR ASSET MANAGEMENT LTDA. NÃO COMERCIALIZA NEM DISTRIBUI COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO OU QUALQUER OUTRO

ATIVO FINANCEIRO. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. A META DE RETORNO É

UMA ESTIMATIVA DA QUASAR DO NÍVEL DE RETORNO QUE PODE SER ESPERADO, COM BASES RAZOÁVEIS E EM CONDIÇÕES NORMAIS, E QUE

SERÁ PERSEGUIDA PELA EQUIPE DE GESTÃO, NÃO SE TRATANDO DE NENHUMA GARANTIA DE RETORNO. OS MÉTODOS UTILIZADOS PELO

GESTOR PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS

PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE

DOCUMENTO NÃO SE CONSTITUI EM UMA OFERTA DE VENDA E NÃO CONSTITUI O PROSPECTO PREVISTO NO CÓDIGO DE AUTOREGULAÇÃO

DA ANBIMA PARA A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES,

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESTES FUNDOS NÃO CONTAM, COM A GARANTIA DO

ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC.

RENTABILIDADES MENSAIS DIVULGADAS SÃO LÍQUIDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS

NÃO SÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS.

CONTATOS

Fundo
Quasar Advantage 

FI RF CP LP

Quasar Advantage 

Previdência XP Seguros 

Advisory FI RF CP

Quasar Advantage Plus 

FI RF CP LP

Quasar Incentivado FI 

em Infraestrutura RF 

Quasar Max Advisory

XP Seguros 

Multimercado

CNPJ 29.206.196/0001-57 31.506.529/0001-05 29.196.922/0001-06 31.506.482/0001-80 35.956.874/0001-00

Administrador
BNY Mellon Serviços 

Financeiros DTVM S.A.

BNY Mellon Serviços 

Financeiros DTVM S.A.

BNY Mellon Serviços 

Financeiros DTVM S.A.

BNY Mellon Serviços 

Financeiros DTVM S.A.

BNY Mellon Serviços 

Financeiros DTVM S.A.

Custódia BNY Mellon Banco S.A. BNY Mellon Banco S.A. BNY Mellon Banco S.A. BNY Mellon Banco S.A. BNY Mellon Banco S.A.

Meta de Retorno CDI + 0,80% CDI + 0,60% CDI + 1,20% >100% do CDI CDI + 2,0% a 3,0%

Taxa de Adm. (% 

a.a.)
0,40% 0,80% 0,60% 0,80% 1,00%

Taxa de Perf. Não há Não há Não há Não há
20% sobre o que 

exceder o CDI

Aplicação Inicial R$ 500 R$ 10.000 R$ 500 R$ 500 R$ 10.000

Movimentação R$ 100 R$ 100 R$ 100 R$ 100 R$ 1.000

Saldo Mínimo R$ 100 R$ 1.000 R$ 100 R$ 100 R$ 1.000

Aplicação D+0 D+0 D+0 D+0 D+0

Resgate D+0 / D+1 D+0 / D+1 D+30 / D+31 D+30 / D+31 D+21 (úteis) / D+ 22

Classificação 

Anbima

Renda Fixa – Duração 

Média – Grau de 

Investimento

Previdência Renda Fixa
Renda Fixa – Duração 

Média – Crédito Livre

Renda Fixa – Duração 

Livre – Crédito Livre

Previdência 

Multimercado Livre

Início do Fundo 22/03/2018 26/12/2018 26/07/2018 13/12/2018 29/06/2020

mailto:ri@qam.com.br
http://www.qam.com.br/
https://www.instagram.com/quasarasset/?igshid=1tl4eoscuveis
https://pt.linkedin.com/company/quasar-asset-management
https://www.youtube.com/channel/UC-09ocebmDqsuEXN5pE_0Hg?view_as=subscriber
https://t.me/quasarasset

