
Resumo do Fundo

O Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) 
é um fundo mútuo de dívida projetado para 
proteger o capital da volatilidade excessiva do 
mercado, atingir um crescimento de capital 
de longo prazo com uma meta de retorno 
líquido de 8% ao ano e gerar dividendos 
trimestrais discricionários.

O Fundo DAF consegue isso alocando capital 
em classes de investimento alternativas 
não correlacionadas com o mercado. Isso 
inclui dívida, capital privado e financiamento 
comercial. O Carlton James Group prepara 
seus ativos subjacentes para todas as fases 
do ciclo econômico, permitindo que o fundo 
produza retornos sólidos e consistentes.

Estratégia do Fundo

O comitê de investimento do Fundo DAF acredita na proteção do capital contra a 
volatilidade excessiva do mercado, gerando crescimento de capital de longo prazo, 
incluindo dividendos trimestrais discricionários. O fundo consegue isso com sua 
combinação única de estratégias alfa, balanced e core que sustentam a construção de 
sua carteira. Mais especificamente, o DAF utiliza sua estratégia ímpar de empréstimo, 
incluindo potencial de crescimento alfa, criando retornos fortes e consistentes sem 
volatilidade negativa excessiva.

O histórico de sucesso do fundo é consequência de seu processo de aprovação 
conservador, diligência devida rigorosa de ativos subjacentes e seleção de ativos 
existentes em setores resistentes à recessão.
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Veículo e EstruturaVeículo e Estrutura

Empresa:Empresa:
Navigator Global Fund ManagerNavigator Global Fund Manager
Plataforma SPCPlataforma SPC

Portfólio segregado:Portfólio segregado:
Carlton James Diversified Alpha FundCarlton James Diversified Alpha Fund

Gerente de investimentos:Gerente de investimentos:
Mollitium Investment Management LtdMollitium Investment Management Ltd

Domicílio:Domicílio:
Ilhas CaymanIlhas Cayman

Consultor de investimentos:Consultor de investimentos:
Diversified Global Investment Advi-sors LtdDiversified Global Investment Advi-sors Ltd

Estrutura:Estrutura:
Fundo regulamentado não listadoFundo regulamentado não listado

Compartilhar aula:Compartilhar aula:
USD Share Class 1USD Share Class 1

ISIN:ISIN:
KYG6401N2454KYG6401N2454

Liquidez:Liquidez:
Liquidez mensal com aviso prévio de 10 diasLiquidez mensal com aviso prévio de 10 dias

O desempenho da DAF é calculado com base em 100 e inclui dividendos cumulativos desde o início (maio de 2018).
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*Dividendo Declarado

Desempenho Histórico - 3 Anos

Fonte: @ 2022 Apex, Yahoo! Finança. O desempenho histórico mostrado neste documento é relativo ao Carlton James Diversified Alpha Fund. O desempenho histórico não é indicativo de 
desempenho futuro. Esta ficha técnica é calculada com base em dados da Classe 1 de Ações da USD internamente e os resultados podem variar. O desempenho cumulativo e anualizado 
devido a dividendos históricos pode criar resultados contrastantes.
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Preparação e Planejamento

2.

O desempenho do fundo em dezembro de 2021 foi de +6,77%, elevando o retorno anual de 2021 para +8,79%. A estratégia que está por 
trás do fundo é construída em torno de um prazo de 2 anos com um retorno principal de 8% ao ano. Os gestores do fundo têm o prazer de 
relatar um retorno sobre o investimento que excede essa meta anual pelo terceiro ano consecutivo.

Embora o retorno anual de +8,79% do fundo tenha superado a meta anual de 8%, o fundo experimentou uma volatilidade maior do que 
o esperado para 2021. Essa volatilidade se deve à retenção temporária de ações públicas após a conversão de empréstimos como parte 
do estratégia Alpha do comitê. Esta estratégia Alpha está em vigor para permitir que o fundo obtenha retornos mais elevados ao longo 
do ciclo de investimento de 2 anos. A venda desta ação é iminente, e espera-se que o fundo se estabeleça em tendência de alta ao longo 
de 2022.

O processo de investimento conservador do Comitê, que se concentra fortemente no fator humano, fez com que muitos dos investimentos 
feitos não apenas sobrevivessem aos últimos 18 meses dos tempos econômicos mais estranhos da história, mas realmente prosperassem. 
No entanto, a economia mundial ainda está passando por tempos sem precedentes. Depois que a maior parte do mundo viu restrições 
e bloqueios, ainda há uma grande incerteza sobre o que acontecerá a seguir. Os economistas têm visões muito diferentes sobre as 
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Outras Classes de Investimento
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USD Institutional Share Class 2

+6.77%
+6.70%
+6.12%

$4,875.94
$4,980.77

$21,224.63

perspectivas econômicas, com indicadores dando informações 
opostas simultaneamente.

A estratégia do fundo não deve ser abertamente afetada por 
qualquer mudança adversa no ciclo econômico. Essa estratégia 
depende da preparação para diferentes eventualidades que 
acabam com a necessidade de previsão, o que deve permitir que o 
fundo continue seu sucesso em 2022 e além.

O Diversified Alpha Fund opera uma estratégia de Venture Debt e a 
carteira de empréstimos subjacente está operando excelentemente. 
Esta estratégia continua a ter um bom desempenho e os mutuários 
subjacentes mantêm os pagamentos de juros, proporcionando 
retornos fortes e consistentes ao fundo em todas as classes de 
ativos.
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+6.77%  Resultado de Dezembro

+21.90% Resultado acumulado nos 
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Isenção De Responsabilidade 
As opiniões expressas neste relatório não pretendem ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer investimento ou instrumento financeiro. Os pontos de vista refletem os pontos de vista do Carlton 
James Group na data deste documento e, embora as opiniões apresentadas sejam honestas, não são garantias e não devem ser invocadas e podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações contidas 
neste documento não constituem consultoria de investimento e não devem ser usadas como base para qualquer decisão de investimento. As referências a títulos específicos são incluídas apenas para fins ilustrativos 
e não devem ser interpretadas como uma recomendação para comprar ou vender esses títulos. O Carlton James Group não considerou a adequação deste fundo em relação às necessidades específicas do investidor 
e / ou tolerância ao risco. Em caso de dúvida, fale com seu consultor financeiro. Os dados do fundo apresentados destinam-se apenas a fornecer informações resumidas e o relatório não explica os riscos envolvidos 
no investimento no fundo. Qualquer decisão de investimento deve ser baseada exclusivamente nas informações contidas no Prospecto, no Documento de Informações Fundamentais para o Investidor e no relatório e 
contas mais recentes. O prospecto do fundo e os principais documentos de informação ao investidor são fornecidos em inglês e estão disponíveis mediante solicitação. Observe que o Carlton James Diversified é um 
fundo regulamentado das Ilhas Cayman.
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31 de Dezembro de 2021 NAV:31 de Dezembro de 2021 NAV:
US $ 1.213,30US $ 1.213,30

TTaxa de Gestão Anual:axa de Gestão Anual:
1%1%

Taxa Taxa de performance:de performance:
30% acima de um benchmark de 9% ao ano30% acima de um benchmark de 9% ao ano
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9%

NAV e Taxas


