
Atualização do Conselho de Investimento DAF
Mais uma vez, este mês assistiu a outro aumento mundial das taxas de juros, numa tentativa de manter a inflação estável que continua a subir. O 
aumento global dos preços da energia é considerado um dos fatores mais significativos de aumento nos EUA (8,5%) e na Zona do Euro (7,5%), com 
a pressão adicional das políticas monetárias e salariais na LATAM causando um salto nas taxas. O Brasil teve a maior taxa anual em anos, com um 
aumento para 12,13% em abril.

Além disso, tanto as economias desenvolvidas quanto as emergentes ainda estão passando por interrupções de fornecimento e atraso na produção 
após a pandemia de Covid-19, primeiramente devido à escassez de mão-de-obra, agora ampliada pela guerra Rússia/Ucrânia e por novas medidas 
de fechamento na China, o que fez com que a produção industrial caísse inesperadamente em 2,9% neste mês. Consequentemente, estamos vendo 
agora uma desaceleração na maioria das economias, refletida no Fundo Monetário Internacional (FMI) que reduziu sua previsão de crescimento 
global do PIB de um valor estimado de 6,1% em 2021 para 3,6% em 2022.

A combinação dos fatores acima contribuiu para a volatilidade observada nos mercados de ações ao longo do primeiro trimestre de 2022, 
continuando até o início do segundo trimestre de 2022. 

Apesar deste contexto de volatilidade, o Fundo Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) Classe 1 em USD cresceu 0,41% em abril.

Dos setores-chave do DAF, o setor de tecnologia vem sofrendo quedas. No mês passado, o NASDAQ -100 perdeu quase 12% do seu valor. Entretanto, 
mesmo com a queda no valor, é importante entender a natureza dos avanços tecnológicos.  Um mercado em estagnação proporciona a oportunidade 
ideal para o avanço da tecnologia. Conforme os lucros da indústria diminuem, os avanços nas tecnologias são usados para reduzir os custos para 
garantir eficiência e maximização dos lucros e receitas dentro das próprias empresas. Encorajando o investimento em novas tecnologias.

A indústria de Energia e Renováveis permance notavelmente resistente, em parte devido a melhorias tecnológicas, maior fornecimento de 
recursos de energia renovável, juntamente com a competitividade do desenvolvimento do armazenamento de baterias. Isto tornou as energias 
renováveis uma das fontes de energia mais competitivas. As sanções sobre energia e combustível russos reforçaram ainda mais a necessidade de 
independência energética.  

Esportes, música e entretenimento ainda mostram áreas de forte crescimento com serviços de streaming de música em particular, contrariando 
a tendência geral, a receita de US$ 26,61 bilhões e o crescimento de 14,3% está sendo projetado até agora em 2022. Acima dos 23,29 bilhões de 
dólares em 2021.

O setor imobiliário comercial em abril ainda está em alta após a Pandemia Global, com as licenças de construção nos Estados Unidos aumentando 
0,4% em abril a partir de março. Ainda não vimos o real efeito da pandemia neste mercado. É necessário cautela nesta indústria cíclica para garantir 
que o investimento seja feito no momento certo e que o lucro seja maximizado.

A estrutura do Diversified Alpha Fund 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 FAQs. 
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Nossos setores chave
Tecnologia
• DAF faz empréstimos para tecnologias ‘complementares’ - fácil 

de aplicar no mercado existente
• A tecnologia permite economia de custos e promove a eficiência 

para empresas e pessoas, geralmente ganhando mais tração 
em uma crise econômica

• O DAF normalmente empresta a empresas de tecnologia que 
trabalham em seus outros setores-chave

23/05/2022

Imóveis comerciais (CRE)
• O mercado é cíclico - segue a saúde econômica geral
• Dados em massa tornam o CRE mais fácil de preparar em todas 

as etapas do ciclo econômico
• A DAF faz empréstimos garantidos contra todos os ativos do 

desenvolvedor, não contra um projeto específico

Esportes, mídia e entretenimento
• Mídia - setor defensivo, Esporte é um trem-bala para o 

crescimento
• Retornos historicamente fortes em todos os estágios do ciclo 

econômico
• Dá ao fundo grande oportunidade para retornos Alpha acima 

da meta de 8%

Energia e Energias Renováveis
• Energia renovável - setor que deve crescer muito rapidamente
• A energia é um setor defensivo - não acompanha o mercado em 

geral
• Tipicamente um setor de baixa volatilidade
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https://carltonjamesdaf.com/frequently-asked-questions/


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.

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

Maio Alocação de Ativos (%)

Financiamento Comercial
Dívida e Capital Privado
Caixa e Ações

34.59%
43.95%
21.45%

Participação por Indústria (%)

Música e Entretenimento
Esportes e Mídia
Imobiliária

9.47%
13.88%
8.81%

Tecnologia
App Tecnologia
Financiamento Comercial
Ações (tecnologia, energia, renováveis)

9.17%
1.88%

35.06%
12.60%

Dinheiro 9.14%

Old Mutual International
Ortega Capital
Quilter International
The Investment Platform
Trireme
Universal Investment Platform
Utmost
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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 infor-
mações 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. Fontes de Estatísticas Econômicas: Trading Economics, 
International Monetary Fund, Statista.
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Fundo regulamentado não listado

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

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

