
*USD Share Class 1 desempenho mostrado.

Desempenho Cumulativo*

Destaques do desempenho

Desempenho mensal de Novembro  
+0.32%*

Desempenho de 4 anos
+45.71%*

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

Dezembro Alocação de Ativos (%)

Financiamento Comercial 30.82%
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8.67%
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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
Medida que nos aproximamos do final de 2022, é evidente que os mercados financeiros 
sentiram toda a força das questões globais que continuaram a afetar e a desafiar todas 
as classes de ativos ao longo do ano. A recuperação da pandemia foi rapidamente 
interrompida pela guerra na Ucrânia, seguida de perto pelo aumento dos preços da 
energia e dos alimentos, e de lockdowns locais que forçaram uma maior pressão sobre 
uma cadeia de fornecimento em dificuldades. 

O aumento da inflação resultante foi sem dúvida a maior batalha do ano, uma batalha 
que assistiu à introdução de um aperto monetário acentuado a nível mundial. Os esforços 
para recuperar o controlo estão finalmente a começar a aparecer, uma vez que os Estados 
Unidos registaram uma taxa de inflação de 7,3% em Novembro. A sua quinta queda mensal 
consecutiva, e a mais baixa desde Dezembro de 2021.  A Zona Euro teve um período mais 
difícil, com um recorde de 10,6% de alta registada em Outubro. Isto diminuiu para 10% 
em Novembro, batendo as previsões do mercado de 10,4%, mas ainda 5 vezes acima do 
objetivo de 2% estabelecido pelo Banco Central Europeu. O Brasil e a China estão também 
a registar os números de Novembro como os mais baixos desde o primeiro trimestre 
de 2021, com 5,9% e 1,6%, contra 6,47% e 2,1% respetivamente. Embora a inflação se 
mantenha provavelmente elevada durante algum tempo, uma acentuada tendência 
descendente deverá ajudar a retirar a pressão dos bancos centrais no próximo ano.

Apesar da incerteza económica, as taxas de desemprego têm-se mantido na sua maioria 
estáveis nos últimos meses e permanecem relativamente baixas nas economias inquiridas: 
3,5% nos Estados Unidos, 6,6% na zona euro (um mínimo histórico), 6,4% na Índia, e 8,7% 
no Brasil.

Em Novembro, o Carlton James Diversified Alpha Fund (DAF) aumentou mais +0,32% 
(USD Classe 1) com retornos que consistem nos juros habituais dos empréstimos a serem 
recebidos para o fundo por mutuários subjacentes. Os empréstimos do DAF a mutuários 
subjacentes variam todos os meses, e são esperadas ligeiras variações no crescimento 
mensal e são proporcionais aos juros avançados recebidos sobre novos empréstimos.  

Nos sectores-chave do DAF, em Energia e Renováveis, o Carlton James apoiou “The 
Coretec Group” (CRTG), continua a ir de vento em popa após o lançamento do seu vídeo 
demonstrando o processo e o potencial de mercado para o Endurion, o seu programa 
de baterias de silício à base de iões de lítio. A forte dependência das baterias para a 
sustentabilidade futura está a impulsionar o mercado global de baterias de silício de lítio, 
um mercado que se estima crescer de $10m USD em 2022 para $247m USD até 2030. Este 
crescimento projetado é a razão pela qual The Coretec Group é uma parte fundamental da 
estratégia do Carlton James Diversified Alpha Fund.

Em Desporto, Música e Entretenimento; o 14º Prémio Anual de Combate Só para Lutadores 
do Mundo MMA teve lugar a 8 de Dezembro no SAHARA Las Vegas. Exibindo a sua maior 
exposição de prémios até à data, o evento contou com a presença de superestrelas da 
indústria, incluindo Dana White, com transmissão ao vivo na ESPN2 e no YouTube. O 
crescimento contínuo da indústria MMA, independentemente das condições económicas 
mais vastas, torna a marca Fighters Only um ativo chave na carteira da DAF.

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
Novembro 2022Novembro 2022

-4.58%

PricePrice

£1,391.45

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

+0.32%
+0.32%

+0.26%

+0.32%

$5,125.59
$1,296.87

$5,199.88

$22,281.45
USD Institutional Share Class 1 +0.32% $20,740.17KYG6401N4922
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