
Relatório do Conselheiro de Investimento
O Consultor de Investimento (CI) do DAF – Diversified Alpha Fund está mostrando indicadores importantes de uma correção econômica 
global próxima em seus relatórios mensais. De acordo com a estratégia do fundo, os consultores do fundo estão se preparando para tal 
evento. 

O relatório do CI de abril de 2022 faz uma retrospectiva do mês anterior e apresenta os principais indicadores para as perspectivas da 
economia global. Durante o ano passado, esses relatórios mostraram discrepâncias em relação à norma devido em parte aos efeitos da 
própria pandemia global, às restrições pandêmicas (incluindo a pressão que isso exerceu sobre as empresas em todo o mundo), e às 
necessidades orçamentárias dos governos para que países inteiros superem este desafio. 

Este mês não foi uma exceção. O desemprego caiu em muitos dos principais países indicadores. Os EUA registraram uma queda de 
3,8% para 3,6%, o Reino Unido caiu 3,9% para 3,8%. As licenças para construção dos EUA é um dos indicadores avançados mais precisos 
para a saúde econômica global, que caiu de 1.895.000 em janeiro para 1.865.000 em fevereiro. Os relatórios de manufatura dos EUA 
também mostram com muita precisão a saúde da economia global para o próximo ano. Dentro dos últimos relatórios de manufatura 
do ISM Manufacturing (Institute for Supply Management), os “Novos Pedidos” mostraram 53,8% e a “Produção” mostrou 54,5%, ambos 
os indicadores ainda estão acima de seus respectivos pontos de equilíbrio; no entanto, estes números estão em queda consistente nos 
meses anteriores e continuam a cair. Além disso, o S&P500, que representa 82% da economia dos EUA, que é a maior economia do mundo 
(e, portanto, é o principal mercado global a seguir para indicação da saúde econômica global) tem visto uma volatilidade regular em um 
padrão descendente desde o pico histórico no início de 2022, o que poderia indicar tempos difíceis pela frente.  

Estes e outros indicadores mostram a um grau muito alto que uma correção deve acontecer. O nervosismo já pode ser visto e muitos 
mercados já experimentaram acentuada volatilidade durante todo o primeiro trimestre de 2022.

A estrutura do Fudno DAF foi projetada para utilizar os 4 setores de investimento para garantir o capital do investidor e produzir retornos 
contínuos em qualquer estágio do ciclo econômico. Para obter detalhes sobre estes setores, consulte nossa página de perguntas 
frequentes.

A DAF continua a emprestar para empresas de alta qualidade, em franco crescimento estrutural, com a capacidade de se adaptar às 
rápidas mudanças das demandas globais, garantindo que o fundo produza retornos fortes e consistentes a médio e longo prazo. Isto 
significa que a estratégia do fundo não deve ser afetada abertamente por nenhuma mudança adversa no ciclo econômico. 
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Isenção de responsabilidade
As ponderações da carteira do Carlton James Group mudam mensalmente. As porcentagens são arredondadas para 2 casas decimais, portanto, as ponderações totais podem não ser iguais a 100. As opiniões 
expressas neste relatório não pretendem ser uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer investimento ou instrumento financeiro. As opiniões refletem as opiniões do Carlton James Group na data 
deste documento e, embora as opiniões expressas sejam honestamente mantidas, elas não são garantias e não devem ser consideradas e podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações 
contidas neste documento não constituem aconselhamento 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 de compra ou venda desses títulos. O Carlton James Group não considerou a adequação deste fundo às necessidades específicas de 
qualquer investidor e/ou tolerância ao risco. Em caso de dúvidas, fale com seu consultor financeiro. Os dados do fundo exibidos destinam-se apenas a fornecer informações resumidas e o relatório não explica os 
riscos envolvidos no investimento no fundo. O desempenho passado do fundo não é garantia de desempenho futuro do fundo. Qualquer decisão de investimento deve basear-se exclusivamente nas informações 
contidas no Prospecto, no Documento de Informação Principal ao Investidor e no relatório e contas mais recentes. O prospecto do fundo e os principais documentos de informações ao investidor são fornecidos 
em inglês e disponíveis mediante solicitação. Observe que o Carlton James Diversified Alpha Fund é um fundo regulamentado das Ilhas Cayman.

O Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) é um fundo mútuo regulamentado nas Ilhas Cayman, operando um mix de estratégias 
de investimento em dívida de risco (Venture Debt). O fundo oferece aos investidores um retorno básico de 8% ao ano no médio prazo, 
enquanto protege o capital do investidor da volatilidade excessiva do mercado.

A DAF consegue isso por meio de uma estratégia de empréstimos de dívida cuidadosamente gerenciada. O fundo empresta dinheiro a 
empresas em indústrias e setores especificamente direcionados que têm demanda contínua e potencial de crescimento em todas as fases 
do ciclo econômico. Isso permite que o fundo produza retornos fortes e consistentes no médio e longo prazo.

O histórico consistente de sucesso do fundo está em seu processo conservador de aprovação de empréstimos. A rigorosa due diligence e 
o gerenciamento cuidadoso de risco da carteira de empréstimos garantem a proteção do capital do investidor.

Empresa:Empresa:
Navigator Global Fund Manager
Plataforma SPC

Portfólio segregado:Portfólio segregado:
Carlton James Diversified Alpha Fund

Gerente de investimentos:Gerente de investimentos:
Mollitium Investment Management Ltd
Apex Group Ltd

Domicílio:Domicílio:
Ilhas Cayman

Consultor de investimentos:Consultor de investimentos:
Diversified Global Investment Advisors Ltd

Estrutura:Estrutura:
Fundo regulamentado não listado

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

Allfunds
Capital International Group
Cronox
Custodian Life
Dentons
EFG
Gravitas 
Hansard Global
Meitav Dash

Visão Geral do Fundo

PlataformaEstrutura do Fundo

Contato
E: sales@carltonjamesgroup.com
W: www.carltonjamesgroup.com

Old Mutual International
Ortega Capital
Quilter International
The Investment Platform
Trireme
Universal Investment Platform
Utmost

Marzo Alocação de Ativos (%)

Financiamento Comercial
Dívida e Capital Privado
Caixa e Ações

Participação por Indústria (%)

Música e Entretenimento
Esportes e Mídia
Imobiliária
Tecnologia
App Tecnologia
Financiamento Comercial
Ações (tecnologia, energia, renováveis)
Dinheiro

Carlton James Diversified Alpha Fund

DAF - Lâmina Abril

9.25%
13.55%
8.60%
8.95%
1.84%

34.24%
12.30%

11.26%

34.24%
41.67%
23.57%

https://www.facebook.com/CarltonJamesGlobal/
https://www.linkedin.com/company/carltonjamesgroup/
https://www.instagram.com/carltonjamesgroup/
https://twitter.com/thecarltonjames

