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Ürün Tanımı ve İçeriği

Kriptopara piyasası, Bitcoin'in hayata geçtiği 2009 yılından bu yana hızla
büyüyerek, hem kendi içerisinde hem de diğer piyasalarla çeşitli korelasyonlar
oluşturdu. Sürekli güncellenen bu korelasyonlar, piyasanın kısa vadeli
hareketlerini tahmin etmeyi zorlaştırdı. Trend Opportunity Dijital Varlık Sepeti,
kısa vadeli belirsizliğin getirdiği riskleri minimize etmek için piyasa
dinamiklerine göre değişen ağırlıklandırmalarla, her hafta düzenli alım yapma
stratejisine sahiptir. Bu sayede yükseliş trendi öncesinde sağlıklı bir ortalama
yakalamak ve kısa vadeli belirsizliklerden kaçınmak hedeflenmiştir. Uzun
vadeli ve orta düzey risk almak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Sunduğu Avantajlar
Geleneksel yatırım yöntemlerinden farklılaşma.

Sadece kriptoparalara değil, kriptopara evreni içinde baş
döndürücü bir hızla büyüyen DeFi, NFT, Metaverse ve NFT
gaming gibi yeni uygulama alanlarına yatırım yapmak, gerek
geleneksel yatırım araçlarından daha yüksek performans,
gerekse geleceğin 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 altyapı desteği ile yatırımlarını en doğru şekilde
yönlendirmelerini sağlayan tek kurumsal yapı.. 'Maksimum
Güvenlik'' ile yatırım yapabileceğiniz BV Crypto ile yeni
ekonomideki yerinizi alın.

Ürün Bilgileri

Teknolojik gelişmelerle evrilen yatırım dünyasına yenilikçi ürünlerle
güvenli giriş imkanı.
Piyasa şartlarını optimum şekilde değerlendirmek üzere alokasyonu
yapılmış portföy.

Yönetim Şekli

Dinamik Dağılım

Kuruluş Tarihi

16/08/2021
BV Dijital Varlık Saklama

Kurucu

BTC/USD/TRY

Kabul Edilen Para Birimleri

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.

BV Crypto'dan

25.000 USD

Min. Yatırım Tutarı

-

Min. Elde Tutma Süresi

15 İş Günü

Likidasyon Valörü

2.5% (Yıllık)

Saklama Ücreti

2%* (Yıllık)

Eşik Değer

20%**

Gelir Payı

5%

Erken Çıkma Ücreti
*: Yatırım tutarının USD cinsi üzerinden.

**:Eşik değer üzerinde

Yıllık Performans Tablosu
16.08.2021

31.03.2022

USD
100.000

BTC

$46.032

$45.528

$98.910

-1.09%

ETH

$3.153

$3.283

$104.120

4.12%

Trend Opp.

$1,00

$1.07

$107.000

7%

% Değişiklik

Sepetin geçmiş performansları gelecek dönem performansları için bir gösterge olamaz.

Grayscale DLC: Grayscale'nin Digital Large Cap Fund ürününün performansını ifade etmektedir.
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