
*USD Share Class 1 desempenho mostrado.

Desempenho Cumulativo*

Destaques do desempenho

Desempenho mensal de Agosto  
+0.81%*

Desempenho de 4 anos
+41.09%*

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.

Visão Geral do Fundo

Setembro Alocação de Ativos (%)

Financiamento Comercial 32.12%
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20.37%
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9.77%

11.15%
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11.54%

8.83%
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Dívida e Capital Privado
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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 pretend-
em 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.
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Estrutura do Fundo Atualização do Conselho de Investimento 
DAF
Agosto foi outro mês de dados econômicos conflitantes nos mercados global e local, mas com sinais de 
desaceleração do crescimento persistindo em geral. A inflação nos Estados Unidos diminuiu pela segunda 
vez consecutiva para 8,3%, a menor em 4 meses (abaixo de 8,5% em julho), motivada pela queda nos custos 
da gasolina, mas ainda acima das previsões do mercado. Enquanto isso, na Área do Euro, a taxa de inflação 
continuou a acelerar para 9,1% em agosto, de 8,9% em julho. Um novo recorde ainda impulsionado em 
grande parte pela incerteza do fornecimento de energia que mantém os custos elevados. Por outro lado, 
as taxas inflacionárias no Brasil caíram para sua leitura mais baixa desde junho de 2021, à medida que 
os preços continuam caindo em transporte, alimentação e habitação. Caindo para 8,73% em agosto de 
10,07% em julho.

O NBS Manufacturing PMI para a China subiu para 49,4 em agosto, de 49,0 em julho. Embora isso tenha 
superado as previsões do mercado, é o segundo mês consecutivo de contração na atividade fabril em 
meio ao ressurgimento de casos de COVID-19 e racionamento de energia devido às piores ondas de calor 
em décadas. No fundo continua a crise imobiliária. O governo central tomou medidas limitadas para apoiar 
um setor que ultimamente representa um quarto da atividade econômica da China.

O dólar americano permanece forte, ainda próximo ou próximo da paridade em relação ao euro. Agosto 
também viu a GBP cair em relação ao dólar devido às perspectivas preocupantes para uma economia do 
Reino Unido em dificuldades, enfrentando preços crescentes e custos de energia azedos. A maior queda 
desde outubro de 2016. Entre isso, o recente e triste falecimento da rainha Elizabeth II certamente causará 
uma pequena quantidade de incerteza, em meio às últimas mudanças governamentais do Reino Unido.

Em agosto, o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) cresceu mais 0,81% (USD Share Class 1). Mais um 
mês de retornos estáveis sublinhando o desempenho da estratégia DAF. O retorno deste mês consiste nos 
juros usuais sobre empréstimos recebidos no fundo de mutuários subjacentes, com acréscimos de uma 
participação nos lucros de um mutuário e um lucro patrimonial declarado de outro.

Nos setores-chave da DAF, o setor de tecnologia continua a sofrer flutuações, mas nem toda tecnologia 
está caindo. Especificamente, os semicondutores continuam fortes, sustentados pelo aumento da 
demanda, especialmente no espaço de veículos elétricos. O pesquisador de tecnologia Gartner estimou 
que a receita da indústria de chips em 2021 cresceu 25% em relação ao ano anterior, ultrapassando 
US$ 580 bilhões em todo o mundo. As estimativas apontam que os gastos globais com semicondutores 
atingirão US$ 600 bilhões em 2022. À medida que avançamos para a mais recente correção global (alguns 
podem dizer que isso já está acontecendo), é a própria evolução da tecnologia que ajudará as empresas 
a operar lucrativamente enquanto se ajustam a orçamentos apertados em um cenário incerto. mercado.

Em Energia e Renováveis, a indústria de baterias ainda está na vanguarda das equipes de pesquisa 
e desenvolvimento em todo o mundo. À medida que os preços dos combustíveis aumentam, nossa 
dependência de baterias para armazenamento de energia está aumentando. A demanda global por 
baterias deverá aumentar de 185 GWh em 2020 para mais de 2.000 GWh em 2030. Uma previsão que sem 
dúvida será superada. A demanda destaca a importância dessa vertical no portfólio DAF.

Em Esportes, Música e Entretenimento; a equipe de pesquisa de ações do Goldman Sachs publicou suas 
últimas previsões para a receita da indústria da música. As previsões cobrem toda a indústria da música: 
música gravada, publicação e música ao vivo. O Goldman Sachs elevou sua previsão para 2022 de US$ 81,6 
bilhões para US$ 87,6 bilhões; para 2023, de US$ 90,7 bilhões para US$ 94,9 bilhões; e para 2030 de US$ 
139,7 bilhões para US$ 153 bilhões. Este é um setor importante para o DAF e parece permanecer resiliente 
mesmo em uma crise macro.

O setor imobiliário comercial nos EUA mostrou ainda mais sinais de que continua desacelerando com 
alvarás de construção, construção de moradias, vendas de novas casas e gastos com construção; tudo 
abaixo do mês anterior em julho. A localização é fundamental para manter o valor se o mercado se 
encaminhar para uma correção. A estratégia DAF garante que seus mutuários em CRE só comprem em 
locais privilegiados. Como em todas as retrações do mercado, também trará oportunidades no mercado 
imobiliário nos próximos anos.

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
Agosto 2022Agosto 2022

+4.15%

PricePrice

£1,443.45

Share 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
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+0.74%

+0.76%

$5,073.24
$1,283.63

$5,156.44

$22,054.58
USD Institutional Share Class 1 +0.81% $20,528.36KYG6401N4922
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