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*USD Share Class 1 desempenho mostrado.

Desempenho Cumulativo*

2022 YTD Desde o Início 3 yr2 yr

Destaques do 
desempenho

Visão Geral do Fundo

33.06%
46.01%
20.92%

10.37%
10.26%

8.56%
11.42%

3.68%
34.09%
12.25%

9.37%

Rendimento %Rendimento %

20212021 +8.79%*

20192019

20202020

+12.19%*

+13.61%*

2022 YTD2022 YTD +3.17%*

Desempenho por Ano
AnoAno
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Agosto 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  
+0,58%*

Desde o Início
+30,92%*

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.

+40.07%

+30.92%

+18.60%

+3.17%

34%

45%

21%

10%

10%

9%

12%

4%
34%

9%

12%



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.
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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
Não parece haver uma parada iminente nos aumentos das taxas de juros, já que todas as 
principais economias viram aumentos consecutivos novamente este mês. No Reino Unido, o 
Banco da Inglaterra elevou sua taxa principal em 50bps para 1,75%, sua maior alta desde 1995. 
O Banco Central Europeu elevou suas 3 principais taxas de juros em 50bps, encerrando 8 anos 
de taxas negativas. Um passo maior do que se pensava inicialmente, já que a inflação na zona do 
euro começa a se aproximar dos dois dígitos.

Os aumentos de taxas feitos nessas principais economias significaram que a capacidade da 
China de aliviar a política monetária foi limitada, exacerbada por um mercado imobiliário em 
queda, já que muitos possíveis proprietários estão boicotando pagamentos de hipotecas em 
casas inacabadas em mais de 100 cidades. Desestabilizando seu setor imobiliário, que se tornou 
cada vez mais dependente de hipotecas.

As condições financeiras estão apertando para a família média em todo o mundo, os preços 
da energia continuam a subir, enquanto as grandes empresas petrolíferas registram lucros 
recordes. O Fundo Monetário Internacional (FMI) destaca em sua atualização econômica de julho 
as importantes consequências da estagnação das economias dos EUA, China e UE. A previsão de 
linha de base para o crescimento global diminuirá de 6,1% no ano passado para 3,2% em 2022, 
uma queda de 0,4% em relação à previsão anterior na atualização de abril.

Em julho, o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) cresceu mais 0,58% (classe de ações 1 
em USD). Permanecendo estável e consistente nos rendimentos, apesar da posição econômica 
global incerta.

Nos principais setores do DAF, o setor de tecnologia continua a ver flutuações, pois os problemas 
da cadeia de suprimentos afetam todos os principais participantes do Nasdaq -100. No entanto, 
“machine learning”, inteligência artificial (IA) e análise preditiva são tecnologias eficazes 
para lidar com mudanças repentinas e surpresas futuras. Ajudando a maximizar a eficiência e 
equilibrar os custos. Por esse motivo, a tecnologia baseada em IA está na vanguarda das futuras 
decisões de planejamento do DAF neste setor econômico. Em 2021, o investimento corporativo 
global total em inteligência artificial (IA) atingiu quase US$94 bilhões, um aumento significativo 
em relação a 2020.

Em Energia e Renováveis, a OPEP e seus nove aliados registraram seu maior aumento mensal na 
produção de petróleo bruto em cinco meses em julho, liderados por ganhos na Arábia Saudita 
e no Cazaquistão. O aumento geral da produção da OPEP+ foi um impulso de oferta bem-vindo 
para uma economia global que sofre com a inflação vertiginosa, com uma possível recessão no 
horizonte.

Em Esportes, Música e Entretenimento; Mixed Martial Arts (MMA), um dos esportes mais 
populares e de mais rápido crescimento no mundo, também foi mostrado em um novo relatório 
como o esporte que mais cresceu financeiramente nos últimos 5 anos. Este setor continua forte 
e é fundamental para equilibrar e diversificar o portfólio da DAF.

O setor imobiliário comercial nos EUA mostrou que as licenças de construção (um indicador 
de construção futura) diminuíram 1,3% em julho. No entanto, as aprovações de multiunidades 
(unidades em prédios com cinco ou mais unidades) aumentaram 2,5%. Isso está alinhado com 
a estratégia da DAF de garantir que seus prestatarios adotem uma abordagem multifamiliar 
para maximizar as oportunidades lucrativas nesse mercado, ajudando a manter a lucratividade 
durante os tempos turbulentos que virão.

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
Julho 2022Julho 2022

+0.64%

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

+0.58%
+0.58%

+0.52%

+0.56%
USD Institutional Share Class 1 +0.58%KYG6401N4922

£1,385.87

$5,032.67
$1,273.36

$5,118.41

$21,888.49
$20,364.20

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