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BV Crypto'dan

Ürün Tanımı ve İçeriği
BV Spot, daha yüksek riskli en çok gelecek vadeden alternatif kripto
paralara odaklanarak en yüksek getiriyi sağlamayı hedefleyen bir
dijital varlık sepetidir. BV Crypto’nun yelpazesindeki diğer ürünlere
de yatırım yapabilen esnek bir yapıya sahiptir.

Sunduğu Avantajlar
Geleneksel yatırım yöntemlerinden farklılaşma.
Teknolojik gelişmelerle evrilen yatırım dünyasına yenilikçi
ürünlerle güvenli giriş imkanı.
Risk/Getiri, teknolojik altyapı kriterlerini en iyi şekilde
sağlayan altcoin’lerdeki yüksek getiri imkanını sunan sepet
yapısı
Piyasa şartlarını optimum şekilde değerlendirmek üzere
alokasyonu yapılmış portföy.
Eşik değer üzerinde yüksek getiri imkanı.
Kripto dünyası yatırım ve güvenlik uzmanlarından oluşan
yatırım komitesi.
BV Crypto App ile portföy ve performansı anlık takip imkanı.

Sadece kriptoparalara değil, kriptopara evreni içinde baş
döndürücü bir hızla büyüyen Merkeziyetsiz Finans (DeFi),
Değiştirilemez Tokenler (NFT), Metaverse ve NFT gaming gibi yeni
uygulama alanlarına yatırım yapmak, hızla değişen dünyamızda,
gerek geleneksel yatırım araçlarından daha yüksek performans,
gerekse geleceğin dünyasının finansal gerekliliklerine uygunluk
gibi sebeplerle, yatırım sepetlerinin vazgeçilmezi oldu. BV Crypto,
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 her gün değişen 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
Yönetim Şekli

Çoklu Dijital Varlık Sepeti

Kuruluş Tarihi

05/05/2020
BV Dijital Varlık Saklama

Kurucu

BTC/USD/TRY

Kabul Edilen Para Birimleri
Min. Yatırım Tutarı

10.000 USD

Likidasyon Valörü

15 İş Günü

Saklama Ücreti

2% (Yıllık)

Eşik Değer

2% (Yıllık)

Gelir Payı

30%*

Erken Çıkma Ücreti

-

*: Yatırım tutarının USD cinsi üzerinden.

Karşılaştırmalı Performans Tablosu
05.05.2020

28.02.2022

USD
100.000

% Değişiklik

BTC

$9.003

$43.193

$479.760

379.76%

ETH

$206

$2.919

$1.416.990

1316.99%

BTC/ETH

$1,00

$9.483

$948.375

848.375%

BV Spot

$1

$6.75

$675.000

575%

Sepetin geçmiş performansları gelecek dönem performansları için bir gösterge olamaz.

SHIT-PERP: FTX KRİPTOPARA BORSASININ 50 ADET DÜŞÜK MARKET DEĞERİNE SAHİP KRİPTOPARA İLE OLUŞTURDUĞU SEPET ENDEKSİDİR
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BITCOIN (BTC)
Merkeziyetsiz, en yüksek piyasa büyüklüğüne sahip ilk kripto paradır. Herhangi bir otoriteye bağlı kalmadan
kendi bağımsız blockchain ağı üzerinde değer transferi yapılabilmesini sağlar. İzlenebilir, şeffaf, yüksek
güvenlikli ve sahtecilik ile sansüre karşı korumalıdır.

ICON (ICX)
Icon, akıllı kontratlar yardımıyla kendi blockchain ağı üzerinde diğer blockchain zincirlerinin birbirleriyle veri
transferi yapabilmelerine olanak tanır. Buna çapraz zincirleme (cross chain) denir. ICX koin akıllı kontratların
çalıştırılmasında kullanılır.

WALTONCHAIN (WTC)
Waltonchain, radyo frekans verilerini kullanarak kendi blockchain ağı üzerinden yüksek güvenlikli ve
değiştirilemeyen tedarik zincirleri oluşturulmasını sağlar. İşletmeler kendi sektörlerine özel tedarik zincirleri
geliştirebilirler.

SONM (SNM)
Sonm, kendi platformu üzerinden işlemci gücü kiralanmasını sağlar. Bir nevi işlemci gücü pazarı işlevi gören bu
platform üzerinden, işlemci gücüne ihtiyaç duyan kişiler SNM koini karşılığında işlemci gücüne sahip kişilerden
kiralama yapabilirler. Transferler akıllı kontratlarla korunur.

BEAM (BEAM)
Beam, Mimblewimble protokolünü kullanarak kullanıcı verilerinin gizliliğini sağlar. Bitcoin ve benzeri paraların
kısmi gizlilik sağlaması sebebiyle kullanıcılarının bilgilerinin ne kadarını ifşa etmek istediklerini seçmelerine izin
verir.

WANCHAIN (WAN)
Wanchain, merkeziyetsiz finans için farklı blockchain ağlarının kendi aralarında veri transfer ederek beraber
çalışabilmelerini
(interoperability)
sağlayan
hazır
bir
altyapı
sunar.

POLYMATH (POLY)
Kendi ağı üzerinde tahvil ve senetlerin tokenizasyonunu mümkün kılar. Yaratılan tokenler regülasyonlara
uyumlu olmak zorundadır. Bu sayede geleneksel türev araçların ticaretinin blockchain üzerinde
gerçekleşmesine olanak sağlar.

MENAPAY (MPAY)
Özellikle Mena Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) ve çevresinde İslami kurallara uygun altyapısıyla beraber
hem kullanıcılar ile işletmeler arasında hem de kullanıcıların kendi aralarında ödemelerini
gerçekleştirebilmelerini sağlar.
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