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BV Crypto`dan

Ürün Tanımı ve İçeriği
Çeşitli seviyelerden alım satım yaparak, yüzde 50%’ye kadar BTC ve yüzde
40% kadar ETH tutan Moon Strategy ürünü ile, yine aynı kriptopara birimleri
ağırlıklı yatırım yapmakla beraber, Defi havuzlarında değerlendirilmek üzere
tamamen likit de kalabilen Trend Opportunity kripto varlık sepetlerinin bir
karması olan Moon Strategy 2 ürünü, kriptoda bulunan yüzdesinin 50%’ye
kadarını BTC’ye, 40%’a kadarını ETH’a ve kalanını da major altcoinlere
yatırım yapmakla beraber, sepet varlığının maksimum 50%’si piyasadaki
gelişmelerle uyumlu olacak şekilde ve yeniden alım fırsatlarını beklemek
üzere likide edilebilmektedir. Kripto varlıklarda bulunmayan likit tutarlar,
USDT/USDC stabilpara çifti ile DeFi havuzlarında likidite sağlayıcı (LP)
tarafı olarak akıllı kontratlara yatırım yapılmakta, USD bazında yüksek getiri
sağlanarak sepetin performansının desteklenmesi hedeflemektedir.

Sunduğu Avantajlar

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

Geleneksel yatırım yöntemlerinden farklılaşma.
Teknolojik gelişmelerle evrilen yatırım dünyasına yenilikçi ürünlerle
güvenli giriş imkanı.

Yönetim Şekli

Dinamik Dağılım

Kuruluş Tarihi

12/05/2021

Kurucu
Piyasa şartlarını optimum şekilde değerlendirmek üzere alokasyonu
yapılmış portföy.

BV Dijital Varlık Saklama

Kabul Edilen Para Birimleri

BTC/USD/TRY

Min. Yatırım Tutarı

Eşik değer üzerinde yüksek getiri imkanı.

25.000 USD

Min. Elde Tutma Süresi

Kripto dünyası yatırım ve güvenlik uzmanlarından oluşan yatırım
komitesi.

-

Likidasyon Valörü

10 İş Günü

Saklama Ücreti
BV Crypto App ile portföy ve performansı anlık takip imkanı.

2,5% (Yıllık)

Eşik Değer

2%* (Yıllık)

Gelir Payı

Karşılaştırmalı Performans

20%**

Erken Çıkma Ücreti
*: Yatırım tutarının USD cinsi üzerinden.

12.05.2021

30.06.2021

USD
100.000

BTC

$49.150

$35.040

$71.2191

↓ -28.70%

ETH

$3785

$2.274

$60.079

↓ -39.92%

BTC/ETH

$1,00

$0.65

$65.690

↓ -34.31%

BV Moon2

$1

$0.77

$77.000

↓ -23.00%

% Değişiklik

-

**:Eşik değer üzerinde

Ürün Performansı

Share Price

12.05.21

31.05.21

30.06.21

$1.00

$0.80

$0.77

Sepetin geçmiş performansları gelecek dönem performansları için bir gösterge olamaz.
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