
    
0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

20.00%

24.00%

28.00%

32.00%

                                                                  

36.00%

40.00%

44.00%

48.00%

*USD Share Class 1 desempenho mostrado.

Desempenho Cumulativo*

Destaques do desempenho

Desempenho mensal de Outubro  
+0.41%*

Desempenho de 4 anos
+44.66%*

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

Novembro Alocação de Ativos (%)

Financiamento Comercial 31.49%
46.07%
19.86%

Participação por Indústria (%)
9.77%

11.15%
8.07%

14.07%
4.46%

32.12%
11.54%

8.83%

Rendimento %Rendimento %

20212021 +8.79%*

20192019

20202020

+12.19%*

+13.61%*

2022 YTD2022 YTD +4.68%*

Desempenho por Ano

Ano Ano 
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Dívida e Capital Privado

Caixa e Ações

Música e Entretenimento

Esportes e Mídia
Imobiliária

Tecnologia
App Tecnologia
Financiamento Comercial
Ações (tecnologia, energia, renováveis)

Dinheiro

2022 YTD 4 yr3 yr2 yr

+44.66%

+33.99%

+4.68%

+18.53%

33%

47%

20%

10%

11%

8%

14%

4%

32%

9%

12%

33%

47%

20%



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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Mollitium Investment Management Ltd

Administrador de Fundos:Administrador de Fundos:
Apex Group Ltd

Domicílio:Domicílio:
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Allfunds

Cronox

Dentons

EFG

Gravitas 

Meitav Dash 

Trireme

Utmost

Capital International Group

Custodian Life

Hansard Global

Old Mutual International

Ortega Capital

Quilter International

The Investment Platform

Universal Investment Platform

Plataforma

Estrutura do Fundo Atualização do Conselho de Investimento 
DAF
Outubro foi um mês que proporcionou uma ligeira pausa, durante o que continua a ser um período turbulento 
para as perspetivas económicas globais. As duas maiores economias do mundo, EUA e China, excederam 
ambas as expectativas de crescimento no terceiro trimestre do ano. A economia dos EUA cresceu 2,6% 
em termos trimestrais nos três meses até Setembro, mais do que as expectativas do mercado de 2,4% e 
recuperando de uma contração na primeira metade do ano. Este crescimento é apoiado em grande parte 
pelo consumo e pelas exportações.  A taxa de inflação anual nos EUA abrandou durante um 4º mês para 7,7% 
em Outubro, a mais baixa desde Janeiro, e também abaixo das previsões de 8%. 

A economia chinesa expandiu-se a uma taxa de 3,9% ano a ano (yoy) no terceiro trimestre de 2022, 
ultrapassando o consenso do mercado de 3,4% e aumentando de um crescimento de 0,4% no segundo 
trimestre, ajudada por vários meios, tais como empréstimos mais fáceis e outras medidas para impulsionar 
o crescimento e reanimar a atividade. A inflação anual caiu para 2,1% ano a ano (yoy) em Outubro de 2022, 
de 2,8% no mês anterior, em comparação com o consenso do mercado de 2,4%. Este foi o valor mais baixo 
desde Maio.

No Reino Unido, estimativas preliminares mostraram que a economia britânica encolheu 0,2% em trimestre 
no terceiro trimestre de 2022, a primeira contração em 1 ½ anos, mas mais uma vez abaixo das previsões de 
mercado de uma queda de 0,5%. Entretanto, a taxa de inflação anual, tanto no Reino Unido como na Zona 
Euro aumentou para dígitos duplos. O Reino Unido registou um aumento para 10,1% em Setembro contra 
9,9% em Agosto, regressando aos 40 anos de alta atingidos em Julho e superando as expectativas do mercado 
de uma taxa de 10%. A Zona Euro subiu para 10,7% em Outubro, de 9,9% em Setembro. Números superiores 
às previsões de mercado de 10,2%.  Os preços da energia e dos alimentos continuam a ter o maior impacto. 

A prudência mundial mantém-se, sendo inevitáveis novos aumentos das taxas de juro, embora a um 
ritmo mais lento agora que os efeitos dos aumentos anteriores podem agora ser vistos a filtrar-se no clima 
macroeconómico.

Em Outubro, o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) continua a crescer e aumentou mais 0,41% (USD 
Ações Classe 1) com rendimentos que consistem nos juros habituais de empréstimos a serem recebidos no 
fundo por 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 base aumentar 
ao longo dos próximos meses. 

Nos sectores-chave do DAF, o sector tecnológico, o investimento em tecnologia de resolução de problemas 
é uma parte fundamental da estratégia do DAF.  Nos últimos dois anos, as cadeias de abastecimento globais 
têm estado sob pressão e, como resultado, têm-se tornado cada vez mais voláteis. Congestionamentos, 
desequilíbrios de inventário e custos crescentes contribuíram todos para estes efeitos negativos. O mais 
recente investimento da DAF no AiDock, e a sua tecnologia de inteligência artificial, está a ajudar a aliviar esta 
pressão, simplificando o processo aduaneiro em todo o mundo. Processos empresariais eficientes podem ser 
vitais para maximizar a eficiência, poupando tempo e dinheiro durante tempos económicos difíceis. 

Em Energia e Renováveis, a procura global de baterias de ião de lítio deverá aumentar onze vezes, atingindo 
mais de dois terawatt-hora até 2030. Muito deste crescimento é atribuído à crescente popularidade dos 
veículos elétricos que dependem predominantemente de baterias de ião de lítio para a produção de energia. 
O Grupo Coretec, parte do portfólio DAF, já está a utilizar a sua própria tecnologia pioneira para desenvolver 
baterias para o mercado que duram mais tempo e carregam mais rapidamente.

Em Desporto, Música e Entretenimento; a indústria musical está a ter crescimento à medida que o streaming 
digital se torna mais popular do que nunca. As receitas totais no segmento da música deverão atingir 10,44 mil 
milhões de dólares em 2022, com uma taxa de crescimento anual composta esperada (CAGR 2022-2026) de 
7,01%, resultando num volume de mercado projetado de 13,69 mil milhões de dólares até 2026. 

O sector imobiliário comercial nos EUA tem mostrado um crescimento positivo com licenças de construção 
nos EUA, um indicador para futuras construções, subindo 1,4% mês a mês para 1,564 milhões anualizados em 
Setembro de 2022. As aprovações de unidades no segmento multi-familiar foram revistas até 0,694 milhões, 
de 0,692 milhões em estimativas anteriores e 0,642 milhões em Agosto. A estratégia do DAF no CRE assegura 
que os seus mutuários estão preparados para tirar partido das oportunidades disponíveis à medida que o 
mercado continua o seu caminho atual no sentido de 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
Outubro 2022Outubro 2022

-2.12%

PricePrice

£1,458.20

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

+0.41%
+0.41%

+0.34%

+0.40%

$5,109.09
$1,292.70

$5,186.39

$22,209.54
USD Institutional Share Class 1 +0.41% $20,673.43KYG6401N4922
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