
*USD Share Class 1 desempenho mostrado.
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Julho 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

Desempenho mensal de julho 
+0,41%*

Desempenho de 3 anos 
+27,23%*

O portfólio de empréstimos 
continua a ter um excelente 
desempenho

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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Disclaimer
Carlton James Group portfolio weightings change on a monthly basis. The percentages are rounded to 2 decimal places, as a result, total weightings may not equal 100. The views expressed in this report are not intended 
as an offer or solicitation for the purchase or sale of any investment or financial instrument. The views reflect the views of the Carlton James Group at the date of this document and, whilst the opinions stated are honestly 
held, they are not guarantees and should not be relied upon and may be subject to change without notice. The information contained in this document does not constitute investment advice and should not be used 
as the basis of any investment decision. References to specific securities are included for the purposes of illustration only and should not be construed as a recommendation to buy or sell these securities. The Carlton 
James Group has not considered the suitability of this fund against any specific investor’s needs and/or risk tolerance. If you are in any doubt, please speak to your financial adviser. The fund data displayed is designed 
only to provide summary information and the report does not explain the risks involved in investing in the fund. Past fund performance is no guarantee of future fund performance. Any decision to invest must be based 
solely on the information contained in the Prospectus, Key Investor Information Document and the latest report and accounts. The fund’s prospectus and key investor information documents are provided in English and 
available on request. Please note that the Carlton James Diversified Alpha Fund is a regulated Cayman fund. Economic statistic sources: Trading Economics, International Monetary Fund, Statista.
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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 
• Old Mutual International
• Ortega Capital
• Quilter International
• The Investment Platform
• Trireme
• Universal Investment Platform
• Utmost

Plataforma

Estrutura do Fundo Atualização do Conselho de 
Investimento DAF
A inflação agora lidera as preocupações sobre o risco econômico global com níveis recordes 
em junho se mostrando em todo o mundo, apesar da tendência de arrocho agressivo das 
política monetárias. A inflação ao consumidor nos Estados Unidos acelerou para uma taxa 
anual de 9,1% ultrapassando os 8,6% de maio, um salto acima dos 8,8% das previsões do 
mercado. Ficando os EUA  similar ao Reino Unido (9,1% em junho, acima dos 9% de maio) 
e registrando o nível mais alto em 40 anos. O Brasil marcou seu décimo mês consecutivo 
com inflação de dois dígitos e a segunda maior desde 2003, registrando 11,89% (acima 
dos 11,73% de maio). O consumo fortaleceu-se na China devido à melhoria da situação da 
Covid-19 no país, contribuindo para a subida da taxa de inflação para 2,5% em junho, face 
a 2,1% em maio.

No entanto, pode haver sinais de que a inflação está se aproximando do pico, já que os 
mais recentes Índices de Gerentes de Compras (PMIs) globais mostraram que os custos 
de insumos das empresas aumentaram na taxa mais lenta em 4 meses, com o PMI de 
fabricação de junho registrando 53%, uma queda e uma variação de -3,1% em relação a 
maio.

Os preços da energia continuam a ser uma incerteza especialmente na Europa, mas mesmo 
estes estão agora sob pressão das perspectivas econômicas desafiadoras, fornecendo mais 
evidências para sugerir que a taxa anual de inflação do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) começará a moderar no segundo semestre de 2022.

Em junho, o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) cresceu mais 0,41% (USD Share 
Class 1). O DAF como um fundo baseado em USD permanece forte, mais ainda agora pelo 
fato do Euro que atingiu quase a paridade em julho pela primeira vez desde 2002.

Nos setores-chave do DAF, o setor de tecnologia teve outro mês mais positivo com 
o NASDAQ-100 subindo +1,8% em junho vs -1,7% em maio. Continuar a desenvolver 
tecnologia durante fases econômicas difíceis é essencial para maximizar a eficiência.

Em Energia e Renováveis, Veículos Elétricos (EV) e desenvolvimento de baterias continuam 
dominando as notícias. As previsões do relatório para o mercado de EVs e baterias mostram 
que o setor crescerá US$ 38 bilhões entre agora e 2026. Com uma taxa de crescimento anual 
composta (CAGR) de quase 15% em quatro anos, isso é um setor fundamental para o DAF.

Em Esportes, Música e Entretenimento, um novo relatório publicado em junho mostrou 
que, nos últimos anos, o número de assinantes de streaming de música aumentou 
rapidamente, com dados da indústria global mostrando que as receitas de streaming de 
música se multiplicaram mais de 28 vezes no última década. Isso se alinha com a estratégia 
de ativos musicais da DAF.

Commercial Real Estate está mostrando mais um mês mais lento com Alvarás de 
Construção (uma proxy para construção futura) nos Estados Unidos previstos para cerca 
de 1.750,00 mil até o final deste trimestre. É importante que as aquisições de imóveis 
tenham oportunidades de aluguéis para garantir a continuidade da lucratividade durante 
os esperados tempos turbulentos à frente.

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. 

Outras Classes de Investimento
Junho 2022Junho 2022

+3.78%

PricePriceShare ClassShare Class ISINISIN

GBP Share Class KYG6401N2520

USD Share Class 2
USD Share Class 1

KYG6401N4765
KYG6401N2454

USD Share Class 3 KYG6401N4849

USD Institutional Share Class 2 KYG6401N5002

+0.41%
+0.41%

+0.34%

+0.40%
USD Institutional Share Class 1 +0.41%KYG6401N4922

£1,377.07

$5,003.59
$1,266.00

$5,092.02

$21,767.38
$20,246.53

https://www.facebook.com/CarltonJamesGlobal/
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