
Atualização do Conselho de Investimento DAF
As taxas de juros e a inflação continuam na vanguarda da discussão econômica global neste mês, com outra rodada de aumentos das taxas de 
juros sendo feita por praticamente todo o mundo. O Federal Reserve dos EUA fez o maior aumento da taxa de juros em 28 anos para 1,75%. O 
Banco da Inglaterra fez seu quinto aumento consecutivo (de 1% para 1,25%), com o Brasil (de 11,75% para 13,25%) estando entre outros países 
que anunciaram mudanças nas taxas em uma tentativa de impactar o forte aumento da inflação.  Os preços de energia, alimentos e outros 
bens de consumo e serviços têm mostrado um aumento significativo nos custos, com poucos sinais de abrandamento.

Apesar destas flutuações, a atividade industrial registrada nos Índices Globais de Gerentes de Compras de Manufatura (PMI’s), embora mais 
lenta no crescimento continua a expandir-se registrando uma variação de +0,7% em maio (56,1). Individualmente, nas economias pesquisadas, 
os PMI’s de manufatura diminuíram, mas permanecem estáveis, com exceção da China, onde as medidas rigorosas da Covid-19 têm visto a 
economia do país sofrer um impacto severo.  

O segundo trimestre está chegando ao fim com o mercado de ações, refletindo muito a pressão desses fatores econômicos globais.

Para o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF), maio viu um crescimento adicional de 0,41% (USD Share Class 1).

Nos setores-chave do DAF, o setor tecnológico se saiu melhor com o NASDAQ-100 apenas -1,7% de queda em maio contra 13,4% em abril. O 
investimento em novas tecnologias mesmo durante um mercado difícil ajudará a preservar os lucros.

O novo foco da indústria de Energia e Renováveis é na segurança energética - especialmente na União Européia - desencadeando um 
movimento sem precedentes no sentido de acelerar a eficiência energética. Em última análise, a previsão do setor de renováveis para 2023 e 
adiante, dependerá da introdução e implementação de novas e mais fortes políticas nos próximos seis meses.

Em Esportes, Música e Entretenimento a indústria do Daily Fantasy Sport (DFS) está mostrando crescimento crescente ano após ano e espera-
se que atinja um valor projetado de $48,6 bilhões em 2027, uma vez que a popularidade das apostas e jogos esportivos continua a incluir uma 
maior variedade de esportes com o avanço da infra-estrutura digital permitindo o acesso a aplicativos e plataformas mais móveis.
 
Algumas áreas do seguimento Imobiliário estão começando a mostrar sinais de desaceleração após as licenças de construção nos Estados 
Unidos registrarem seus números mais baixos desde setembro de 2021, caindo 7% para uma taxa anualizada de 1,695 milhões em maio (de 
1,823 em abril). No entanto, isto vem depois do forte crescimento durante a pandemia que viu os preços das casas nos EUA subirem 37% em 
24 meses. O monitoramento ainda é necessário nesta indústria cíclica para garantir que o investimento seja feito no momento correto 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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Destaques do desempenho

Desempenho mensal de 
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O portfólio de empréstimos 
continua a ter um excelente 
desempenho

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.
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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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Mollitium Investment Management Ltd
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Liquidez mensal com aviso prévio de 10 dias
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