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Agosto foi marcado pela volta da inflação nos noticiários internacionais mas a despeito de certa fraqueza nos

juros americanos, que abriram 9 pontos-base no mês para 1,31%, o consenso ainda parece de que a inflação será

transitória. Indiferente ao consenso estar certo ou não, o fundo é resiliente a volatilidade nas taxas de juros por

ter um duration curto, de apenas 3,43 anos. Após um longo período de alta, o petróleo passou por um período

de certa volatilidade, e o Brent fechou o mês em queda de -4,38%, negociando a $72,99/barril, afetado pelos

aumentos progressivos de produção da OPEC+. O minério de ferro, que é a commodity de maior relevância para

nosso portfólio devido as debêntures da Vale, encerrou o mês em forte queda, com o primeiro futuro em

Singapura tendo fechado o mês perto de $150/Mt, valor muito inferior aos patamares de julho, quando chegou a

negociar mais de $210/Mt.

Em dólar, os Mercados Emergentes High Yield (ME-HY) e US HY fecharam o mês em território positivo, com ME

performando seu peer principalmente devido a boa performance dos bonds chineses (que possuem um grande

peso nos índices de ME) após as mínimas de julho. O fundo obteve bons retornos em seu portfólio de bonds mas

a marcação para baixo das debêntures participativas da Vale fez com que o fundo fechasse o mês com uma leve

queda de -0,53%.

O portfólio terminou o mês da seguinte forma:

❖ Brasil: mantivemos uma posição de 68,4%;

❖ México: mantivemos uma posição de 12,0%;

❖ Colômbia: aumentamos a posição de 8,7% para 9,7%;

❖ Costa Rica: mantivemos uma posição de 2,3%;

❖ República Dominicana: mantivemos uma posição de 2,1%;

❖ Guatemala: mantivemos uma posição de 1,4%;

❖ El Salvador: mantivemos uma posição de 1,1%;

❖ Jamaica: mantivemos uma posição de 1,1%;

Além de mudanças entre histórias de crédito diferentes nos mesmos países, o fundo aumentou sua exposição à

Colômbia através de uma nova emissão de uma mineradora de ouro que possui alavancagem extremamente

baixa e que deverá utilizar parte dos fundos para expandir sua operação para a Guiana mas estimamos que num

cenário em que a nova operação não seja lucrativa, o caixa gerado pela operação existente na Colômbia é

suficiente para pagar os bonds.
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Com relação às debêntures participativas da Vale, a queda recente do preço do minério não nos preocupa e não

contávamos que os preços do minério continuassem a $200/Mt por muito tempo. Nos nossos modelos de

valuation utilizamos um preço médio de $160/Mt na segunda metade de 2021, $140/Mt em 2022 e $70/Mt na

perpetuidade em termos reais, e assim chegamos a uma TIR de 9,17% em dólares. Dessa maneira, como sempre

mencionamos, não esperamos que o minério negocie em patamares elevados para sempre e enxergamos valor no

ativo mesmo modelando uma queda no preço da commodity. Além disso, o fundo deverá receber em outubro o

pagamento referente ao 1º semestre de 2021, que estimamos que deve ser da ordem de R$3,50 por debênture.

Assim, essa segue sendo nossa posição de maior convicção e principal peso no portfólio.
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Como mencionado anteriormente, agosto foi marcado pela volta da inflação nos noticiários internacionais, mas a

despeito de certa fraqueza nos juros americanos, que abriram 9 pontos-base no mês para 1,31%, o consenso

ainda parece de que a inflação será transitória. Indiferente ao consenso estar certo ou não, o fundo é resiliente a

volatilidade nas taxas de juros por ter um duration curto, de apenas 3,05 anos. Após um longo período de alta, o

petróleo passou por um período de certa volatilidade, e o Brent fechou o mês em queda de -4,38%, negociando a

$72,99/barril, afetado pelos aumentos progressivos de produção da OPEC+.

Em dólar, os Mercados Emergentes High Yield (ME-HY) e US HY fecharam o mês em território positivo, com ME

performando seu peer principalmente devido a boa performance dos bonds chineses (que possuem um grande

peso nos índices de ME) após as mínimas de julho. O fundo foi extremamente ativo no mês e girou mais de 15%

dos ativos para aproveitar oportunidades na China. Essa estratégia obteve sucesso, e o fundo retornou mais de

+2,0% em dólar, mas a desvalorização da moeda americana fez com que a cota fechasse o mês em +1,71%.

As principais mudanças no portfólio foram as seguintes:

❖ China: a exposição total se manteve em 29,0%;

❖ Brasil: a exposição do fundo diminuiu de 21,1% para 19,9%;

❖ México: a exposição do fundo diminuiu de 11,3% para 10,8%;

❖ Ucrânia: a exposição do fundo diminuiu de 1,7% para 1,2%.

Na China, a exposição do fundo manteve-se relativamente estável mesmo com os retornos positivos e grande

quantidade de trocas de rebalanceamento. Isso ocorreu pois trocamos papéis de curto prazo (<1 ano) de menor

qualidade que segurávamos como carry trade por papéis de médio prazo (2-5 anos) em companhias de melhor

qualidade que sofreram excessivamente com o sell-off de julho, mas que acreditávamos que iam se recuperar com

a divulgação dos resultados do primeiro semestre, que foram divulgados em sua maioria no mês de agosto.

Participamos de dezenas de conferências de resultados e de calls com analistas e empresas durante as manhãs e

noites, o que nos ajudou a navegar por esse período de divulgação de resultado e conseguir ótimas

oportunidades para melhorar o retorno do fundo sem aumentar a exposição em China ou correr riscos

desnecessários.

Ainda vemos capacidade substancial de apreciação de capital em nosso portfólio de Real Estate na China, mas

seguimos buscando as melhores oportunidades no quesito risco/retorno dentro e fora do setor.

No momento, o fundo tem uma nota de crédito B+, um yield de 8,79% e um duration de 3,05 anos, subindo 0,09

mês a mês mas consideravelmente mais baixa do que os 3,84 anos no fechamento de 2020.

De acordo com a EPFR, fundos Hard Currency de Mercados Emergentes tiveram outflows de $1,57bn em agosto e

inflows de $12,58bn no ano.
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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 Latam Bonds BRL

FIM CP IE

Quasar Emerging Markets HY USD

FIM CP IE

Quasar Max Advisory XP Seguros 

FIM CP

CNPJ 21.732.619/0001-60 37.098.161/0001-70 35.956.874/0001-00

Administrador
BTG Pactual Serviços 

Financeiros S.A. DTVM

BTG Pactual Serviços 

Financeiros S.A. DTVM

BNY Mellon Serviços Financeiros 

DTVM S.A.

Custódia Banco BTG Pactual S.A. Banco BTG Pactual S.A. BNY Mellon Banco S.A.

Meta de Retorno CDI + 4,0% a 5,0% Dólar + 7,0% a 8,0% CDI + 2,0% a 3,0%

Taxa de Adm. (% a.a.) 1,00% 0,90% 1,00%

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

Aplicação Inicial R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 10.000

Movimentação R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 500

Saldo Mínimo R$ 1.000 R$ 1.000 R$ 1.000

Aplicação D+0 D+1 D+0

Resgate D+30 / D+32 D+30 / D+31 D+21 (úteis) / D+ 22 (úteis)

Classificação Anbima
Multimercado Investimento no 

Exterior
Multimercado Investimento no Exterior Previdência Multimercado Livre

Início do Fundo 06/05/2015* 19/01/2021 29/06/2020

*Início da gestão atual em 29/06/2018
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