
*USD Share Class 1 desempenho mostrado.

Desempenho Cumulativo*

Destaques do desempenho

Desempenho mensal de Setembro  
+0.30%*

Desempenho de 4 anos
+45.04%*

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
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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
Setembro viu ainda mais incerteza no mercado, indicando que o abrandamento do crescimento global 
deverá continuar à medida que nos dirigimos para o último trimestre de 2022, e para os primeiros 
trimestres de 2023. O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu as suas perspetivas de crescimento 
previstas para 2023 para 2,7% (contra os 2,9% previstos em Julho e diminuindo de 6% em 2021). Este é o 
perfil de crescimento mais fraco desde 2001, com exceção da crise financeira de 2008 e da fase inicial da 
Pandemia da Covid-19, refletindo abrandamentos significativos para as maiores economias. Geopolítica, 
energia, cadeia de abastecimento, quarentenas localizadas, e os subsequentes severos aumentos do custo 
de vida, pesam todos fortemente na possibilidade de melhoria das previsões do FMI.

O equilíbrio da inflação continua a ser fundamental e as taxas de juro têm continuado a subir por mais 
um mês consecutivo no Reino Unido, na Zona Euro e nos EUA. O Banco de Inglaterra aumentou a sua 
taxa principal em mais 50bps para 2,5%, empurrando os custos de empréstimo no Reino Unido para o 
seu nível mais elevado desde 2008. Na Zona Euro, o Banco Central Europeu aumentou as taxas em mais 
de 75bps (1,25% contra 0,5% em Agosto) e assinalou novas subidas a serem implementadas. Nos EUA, 
os responsáveis políticos federais aumentaram a taxa de fundos federais em 75bps para 3,25%. Este é o 
terceiro aumento consecutivo de três e um quarto porcento, optando agora por fazerem aumentos mais 
rápidos das taxas de juro numa tentativa de mitigar os maiores problemas económicos em torno de uma 
inflação elevada. O Banco Popular da China manteve as taxas estáveis em 3,65% após o corte em Agosto na 
sequência de uma nova onda de COVID-19 e de um mercado imobiliário em estagnação.

As perspetivas económicas dependem de uma abordagem equilibrada das políticas monetárias e fiscais 
com um foco no restabelecimento da estabilidade dos preços e no alívio das pressões sobre o custo de 
vida. Os riscos maiores permanecem no decorrer da guerra na Ucrânia, controlando a valorização do dólar 
americano, juntamente com as perspetivas de crescimento na China. A cooperação internacional continua 
a ser necessária para manter a transição para a energia verde no caminho correto.

Apesar desta incerteza, em Setembro o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) cresceu mais 0,30% 
(Classe 1 de Ações USD) com retornos que consistem nos juros habituais sobre os empréstimos a serem 
recebidos no fundo por parte dos mutuários subjacentes. Os empréstimos do DAF a mutuários subjacentes 
variam todos os meses, e esperam-se ligeiras variações no crescimento mensal, e são proporcionais 
aos juros avançados recebidos sobre novos empréstimos.  Estão previstas novas oportunidades de 
empréstimo para ver esta linha de base aumentar ao longo dos próximos meses. 

Nos sectores-chave do DAF, o sector tecnológico, de acordo com a Zion Market Research, a indústria global 
de IA deverá crescer para 422,37 mil milhões de dólares até 2028. Isto seria superior aos 59,67 mil milhões 
de dólares em 2021. Desenvolver a utilização da Inteligência Artificial em processos empresariais pode 
ser vital para maximizar a eficiência, poupando tempo e dinheiro durante tempos económicos difíceis. O 
investimento em tecnologia de resolução de problemas é uma parte essencial da estratégia do DAF. 

Em Energia e Renováveis, o foco na energia verde e na independência energética está a impulsionar 
o investimento no mercado das energias renováveis. Espera-se que a capacidade renovável aumente 
mais de 8% até ao final de 2022, em comparação com o ano passado, ultrapassando pela primeira vez a 
marca dos 300 GW. O consultor de investimento do DAF continua a investigar novas oportunidades neste 
importante setor de portfólio. 

Em Desporto, Música e Entretenimento; o crescimento do conteúdo está a alimentar o consumo massivo 
de dados com um inquérito PwC a relatar que 2,6mn petabytes (PB) de dados foram consumidos em 2021, 
espera-se que este valor aumente a uma taxa de crescimento anual composta de 26% (CAGR) e atinja 
8,1mn PB em 2026. A concorrência está no auge para manter os consumidores envolvidos. Isto salienta que 
a indústria parece manter-se resistente mesmo numa recessão macroeconómica e é um setor importante 
para o DAF.

O sector imobiliário comercial nos EUA tem continuado a abrandar, com as licenças de construção a 
baixarem 8,5%, em relação ao mês anterior, para 1,542 milhões anualizados em Agosto de 2022. É o valor 
mais baixo desde Agosto de 2020. A estratégia do DAF em CRE assegura que os seus mutuários estão 
preparados para utilizar as oportunidades disponíveis se o mercado mantiver o seu caminho atual para 
uma correção.

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
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PricePrice

£1,491.99
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