BV Moon Strategy Dijital Varlık Sepeti
Mart 2021
BV Crypto`dan

Ürün Tanımı ve İçeriği
BV Moon Strategy Dijital Varlık Sepeti ismini, kripto para piyasasının “moon
shot’’ söyleminden almakla birlikte, “Maksimum Güvenlik, Optimum Dağılım”
yaklaşımı ile, 50%’ye kadar BTC, 40%’a, gerek 2.0 versiyonu ile piyasada
yerini sağlamlaştıran gerekse hızla büyümekte olan DeFi piyasasının gözde
para birimi olan ETH’a ve 10%’a kadar da Yatırım Komitesi’nin uygun
gördüğü diğer altcoinlere yatırım yaparak, kripto para piyasası ile ilgili pek çok
senaryoyu içine alan bir strateji ile yönetilmektedir. Ürün, önceden belirlenmiş
seviyelerde BTC ve ETH alım satımı yaparak 12 aylık sürede BTC/ETH
sepetinin üzerinde getiri yapmayı hedeflemektedir.

Sunduğu Avantajlar
Geleneksel yatırım yöntemlerinden farklılaşma.

Kripto paralara yatırım yapmak, özellikle pandemi süreciyle
birlikte hızla değişen dünyamızda, gerek geleneksel yatırım
araçlarından çok daha yüksek performans, gerekse
geleceğin dünyasının finansal gerekliliklerine uygunluk gibi
sebeplerle, yatırım sepetlerinin yavaş yavaş vazgeçilmezi
olmaya başladı. BV Crypto, bulunduğumuz coğrafyada,
kripto para yatırımcılarının; doğru dijital varlıklara yatırım
yapmalarını, siber saldırılara karşı güvenli ortamlarda
saklamalarını ve teknolojik altyapı desteği ile yatırımlarını en
doğru şekilde yönlendirmelerini sağlayan tek kurumsal yapı..
Kripto para piyasasının farklı senaryolarına ve Değiştirilemez
Tokenlar (NFT) ile Merkeziyetsiz Finans Piyasaları (DeFi) gibi
yeni uygulama alanlarına da yatırım yapan''Dijital Varlık
Sepetleri'' yanında, sabit ve mutlak getiri ürünlerine de
''Maksimum Güvenlik'' ile yatırım yapabileceğiniz BV Crypto
ile yeni ekonomideki yerinizi alın.

Ürün Bilgileri

Teknolojik gelişmelerle evrilen yatırım dünyasına yenilikçi ürünlerle
güvenli giriş imkanı.

Yönetim Şekli

Dinamik Dağılım

Piyasa şartlarını optimum şekilde değerlendirmek üzere alokasyonu
yapılmış portföy.

Kuruluş Tarihi

08/01/2021

Eşik değer üzerinde yüksek getiri imkanı.

Kabul Edilen Para Birimleri

Kripto dünyası yatırım ve güvenlik uzmanlarından oluşan yatırım
komitesi.
BV Crypto App ile portföy ve performansı anlık takip imkanı.

Kurucu

BV Dijital Varlık Saklama
BTC/USD/TRY

Min. Yatırım Tutarı

25.000 USD

Min. Elde Tutma Süresi

-

Likidasyon Valörü

10 İş Günü

Saklama Ücreti

2,5% (Yıllık)

Eşik Değer

Ürün Performansı

2%* (Yıllık)

Gelir Payı

20%**

Erken Çıkma Ücreti
*: Yatırım tutarının USD cinsi üzerinden.

-

**:Eşik değer üzerinde

Karşılaştırmalı Performans Tablosu

Karşılaştırmalı Koin Performansları

08.01.2021

31.03.2021

USD
100.000

% Değişiklik

BTC

$40.797

$58.918

$144.417

↑ 44%

ETH

$1224

$1.918

$156.699

↑ 56%

BTC/ETH

$1,00

$1.38

$150.557

↑ 50%

BV Moon

$1

$1.44

$144.000

↑ 44%

Karşılaştırmalı Performans Grafiği

Sepetin geçmiş performansları gelecek dönem performansları için bir gösterge olamaz.
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