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 MERCURY-01گذاری و خالصه نکات سبد سرمایه  شناسنامه

تر بازار  سرمایه گذاری برروی ارزهای با مارکت کپ کوچک و تازه متولد شده که پتانسیل رشد باالتر نسبت به ارزهای بالغ این صندوق با هدف  

 . تر استکریپتو طراحی شده است و هدف اصلی آن کسب بازده باالتر نسبت به بازده بیت کوین و ارزهای بالغ

                       

  

 کلیات صندوق: 

 MVDASCدرصد بیشتر از شاخص  25 شاخص معیار بازدهی

 MVDASCبه اندازه شاخص  میزان ریسک صندوق 

 یونیت است.  1که  معادل  mercury nftخرید  نحوه مشارکت در این صندوق 

 nft 5و حداکثر  1حداقل  کف و سقف خرید یونیت در فصل اول

 NFT 1000 USDTقیمت مینت فصل اول هر 

 30 برای مینت در فصل اول NFTماکزیموم تعداد 

 ماهه  3ساله، امکان تسویه   2چشم انداز  دوره سرمایه گذاری 

 ماه  3هر  دوره تقسیم سود 

   %50 تقسیمی در فصلمیزان سود 

توزیع  فصلی که آخرین مرتبه navدر پایان یک فصل نسبت به ارزش  navاختالف ارزش  معیارمحاسبه سود 
 سود صورت گرفته است. 

 از طریق خرید و فروش در بازار ثانویه   به غیر  NFTامکان انتقال 

 NFT Opensea.comپلتفرم معامالت 

 NAVبراساس  NFTهر  ارزش روز NFTقیمت ابطال 

 ساعت  24 )زودهنگام( NFT مدت زمان تسویه ابطال

 به اصل سرمایه  نسبت در هر فصل MANAGEMENT FEE 0.5%)) کارمزد مدیریت

 %18 کمیسیون مشارکت در سود 

 NFT 3% کارمزد خرید و فروش

 ریدیم فی   20اگر زودتر از موعد باشد %درصد و  0در پایان هر فصل  )زودهنگام(  NFTکارمزد ابطال 

 %75 )سقف زیان(ماکزیمم دراداون 

 النگ   جهت معامالت 
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 استراتژی سرمایه گذاری: 

در   ریسک  گذاری درجه  اما  سرمایه  است  باالیی  ریسک  درجه  صندوق  این  های 
با بررسی دقیق شرایط کالن و چرخه ورود و خروج گذاری در ارزها،  سرمایه  گیریتصمیم

ها انجام خواهد شد. بطور کلی  پول به این قسمت از بازار و همچنین بررسی دقیق پروژه 
از قسمت  بازار را بصورت نمایش داده  های  میتوان نحوه اختصاص سرمایه به هریک 

 شده در چارت بیان کرد. 

این صندوق شاخص   بازدهمعیار  در  این    است.   MVDASCشاخص    ی،برای کسب 
ارز برتر است و هدف ما    100ارز با مارکت کپ پایین از    50شاخص تشکیل شده از  

د  درص  25های مناسب بر این است که بتوانیم عملکرد   در این صندوق اتخاذ استراتژی 
 باالتر از این شاخص را به ذینفعان خود به ارمغان بیاوریم. 

 



 (  پریپ تیوا) نامه  شفاف

 ( nft هیپا بر) ونچر پتویکر MERCURY-01 یگذارهیسرما سبد

 شده است.  هیدالر، ارا ونیلیم 500با مارکت کپ کمتر از   یتوکنها ژهیو  یگذارهیسبدسرما لی با هدف تشک MOONCAPITALتوسط  پریپ تیوا نیا

 

 ونچر  پتویصنعت کر

ها باز کرد که در آن شفافیت، امنیت و مقیاس پذیری  ظهور تکنولوژی بالکچین فصل جدیدی از زندگی را به روی انسان 

حل باعث شد تا نگاه سرمایه  کچین بعنوان پایه و اساس این راه همواره بازارها در انتظارش بودند و بالو  های اساسی بودند  رکن

ر که از عمر  شکل گرفته در این فضا جلب شود و مارکت کریپتو شکل بگیرید در حال حاض های  ها و پروژه گذاران به استارتاپ 

  300بازار بیش از یک تریلیون دالر است. همچنین در حال حاضر بیشتر از میگذرد ارزش این  سال 15این صنعت کمتر از 

حال  قدار به باالی یک میلیارد نفر برسد.  این م  2030میلیون نفر کاربرفعال در این حوزه داریم که پیش بینی میشود تا سال

اینکه چقدر میتواند محل   این حوزه را درک میکنیم و  ارقام فوق بخوبی اهمیت  آمار و  گذاری مناسب و  سرمایهباتوجه به 

همگانی شدن اینترنت مقایسه میکنند و اعتقاد    هایپرسودی باشد کما اینکه خیلی از کارشناسان دوران کنونی را با دوران سال

 نی انقالب دیگر و بزرگتری را رقم خواهند زد. یدارند که پروژه های بالکچ

( بسیار جذاب بود و آنها هم بطور  vcگذاری خطر پذیر ) سرمایههای  همانطور که در مقدمه اشاره شد این بازار برای صندوق 

های این حوزه  ها و جذابیتها انجام دادند برخی مزیتهای کالن برروی پروژهیه گذاری فعال به این حوزه ورود کردند و سرما

های سرمایه گذاری در این حوزه افزایش پیداکند که از جمله آنها میتوان به  ها و شرکتسرعت رشد صندوقباعث شده تا  

ذاران به واسطه مزیت توکنایز شدن اشاره  تر شدن دوره سرمایه گذاری روی یک پروژه و نقدشوندگی سهام سرمایه گ کوتاه

های سرمایه گذاری فعال در این صنعت که به کریپتو ونچرها معروف هستند معموال در کنار سرمایه  کرد. همچنین شرکت

های مستعد و با پتانسیل رشد  ها اقدام به تشکیل سبدهای سرمایه گذاری برروی توکن پروژه ها مستقیم برروی پروژهگذاری 

 میکنند.   نیز

    MOONCAPITAL یمعرف

 MOONCAPITAL  توسط تیمی متخصص    های صنعت کریپتوها و پروژهبا تمرکز بر سرمایه گذاری برروی استارتاپ ونچر

  های سرمایه گذاری مناسب بیشترین سودتشکیل شده است و درتالش است با طراحی مدل  و با تجربه از باشگاه اینوستار

 را نصیب ذینفعان خود کند.    دالری

 

 



 :      MOONCAPITAL اهداف  وانداز چشم

در مراحل اولیه    که  هایی خواهیم گذاشتها و پروژهگذاری در استارتاپ سرمایهونچر تمرکز خود را بر    MOONCAPITALما در  

همواره به ارمغان  های لوکپ( و مهمترین چشم انداز ما  گذاری در مرحله سید راند و یا توکن چرخه عمر خود هستند )سرمایه 

ریپتو ونچرهای  تبدیل شدن به یکی از ک های بازار برای ذینفعانمان است و همچنین  آوردن بازدهی بیشتر از بهترین شاخص

کردن    معتبر گذاری  سرمایه  که  پروژه   MOONCAPITALبطوری  پروژه  ،ایبرروی  سنجش  در  مثبت  معیار  یک  ها  بعنوان 

 محسوب شود.  

 انداز  مچش به دنی رس راه نقشه

گیری داشته  های مشخص با اهداف قابل اندازه رسیدن به اهداف و چشم اندارهای ذکر شده باید توانایی برداشتن گام  تجه

های زمانی کوتاه مدت همراه  باشیم و همچنین با لحاظ اینکه بازار کریپتو بسیار پویا است و با تغییرات بسیار زیادی در بازه 

به اهداف خود با بازار حرکت خواهیم کرد و تمام سعی ما این است که با فتح سنگر به سنگر در   نید است ما نیز در راه رس

 این بازار به سمت موفقیت حرکت کنیم لذا این نقشه راه را همواره با حرکت بازار بروزرسانی خواهیم کرد. 

های با مارکت کپ  تمرکز بر پروژه گذاری با  صندوق سرمایه  یک یا چندتشکیل    MOONCAPITALدر گام نخست هدف ما در  

  MOONCAPITALگذاران را با  با عملکرد خوب سرمایه   هایکوچک است. سعی ما بر این خواهد بود تا با تشکیل صندوق

های دیگر مانند سرمایه گذاری در مراحل پرایوت سل  های بیشتر برای ارائه سرویس بیشتر آشنا کنیم و مقدمه جذب سرمایه 

گذاری با الهام از کوچکترین سیاره منظومه شمسی را  . نخستین سبد سرمایهها را آغاز کنیمبرروی استارتاپ  و سرمایه گذاری 

MERCURY-01 گذاری در این سبد آشنا خواهید شد.  شیوه مشارکت و سرمایه ایم و در این وایت پیپر با نامگذاری کرده 

درصد( نسبت به شاخص  25عملکرد بهتر )به میزان حداقل    MERCURY-01سبد  ابزار اندازه گیری ما در گام اول برای  

MVDASC   خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MVDASCشاخص  یمعرف

نمایانگر وضعیت عملکرد  این شاخص    .منتشر میشود   marketvector.comکه توسط وب سایت    MVDASCشاخص  

همین وب سایت    MVDAارز برتری که در شاخص    100ارز با مارکت کوچک و با وزن های متفاوت است که در بین    50

 .قرار دارند

 تر و لوکپ بازار را نمایش میدهد  تر این شاخص عملکرد بخش پرریسک به بیان ساده 

 

  2021  سال   انیپا   تا   شروع   یزمان  بازه  در(  یآب )  MVDA) زرد رنگ( با شاخص  MVDASC  شاخص  سه یمقا  باال  نمودار 

  است

 



  2022  سال  انیپا  تا   شروع  یزمان   بازه  در(  یآب )  MVDAبا شاخص   )زرد رنگ(MVDASC  شاخص   سه یمقا  باال  نمودار  و

  ران اگذ  ه یسرما  بینص  را  معمول  از   شتر یب  ار یبس  سود   تواند یم  صعودها   در   بازار  از   بخش   ن یا   دی کن یم  هظمالح  همانطورکه  است

 .کند  لی تحم را  ن یسنگ ی ضررها تواند یم هم  نزول مواقع در   و کند

 . ها خواهد بود هم در صعودها و هم در نزول MVDASC شاخص از  بهتر  عملکرد  MERCURY-01 در  ما  تالش  و  فهیوظ

   

 MERCURY-01 سبد یمعرف

قالب   بازار در  به  اولین گام ورود خود  به طراحی صندوق سرمایه   MOONCAPITAL CRYPTO VENTUREما در    اقدام 

پایه    MERCURY-01  گذاری  گذکرده   NFTبر  این صندوق، سرمایه  فعالیت  پروژه اایم. حوزه  برروی  با  ری کردن  های 

در ابتدای هر فصل از سال    MERCURY-01گذاری  سرمایهسبد    . ارای پتانسیل رشد بسیار باال استمارکت کپ کوچک و د

  دالری امکان   1000های  ن در قبال خرید یونیتراگذاسرمایهروز پذیره نویسی خود را انجام خواهد داد و    3میالدی به مدت  

  NFTگذاران یک سرمایه ،گذاریسرمایه ر قبال خرید هر یونیت کت در این صندوق را خواهند داشت. دمشار گذاری وسرمایه

 را دریافت خواهند کرد.   MERCURY-01مربوط به 

و امکان تسویه و برداشت   شد خواهد انجام  یالدیم  سال از هرفصل یدر ابتدا زیسود صندوق ن   درصد از 50  م یتقس  نیهمچن

گذاران فراهم شده است. در صورتیکه  هایشان، برای سرمایهnftکردن    redeemکل اصل و فرع سرمایه در مقاطع فصلی از طریق ابطال یا  

هایشان در بازار ثانویه به قیمت بازار )که  nftگذاران قصد برداشت سرمایه خود زودتر از موعدهای سه ماهه را داشته باشند از طریق فروش  سرمایه

  20وجود نداشته باشد امکان ابطال زودهنگام با کارمزد    nftسبد خواهد بود( را خواهند داشت و در صورتیکه خریدار برای    navحدود ارزش  

 وجود خواهد داشت.  navیر ارزش درصد ز

     MERCURY-01های  NFTکاربرد 

گذاری  سرمایهت بالکچین در اختیار ما قرار میدهد  عامکاناتی که صنایم تا با استفاده از  سعی کرده  MERCURY-01ما در  

ها مزایای زیر را میتوانیم در اختیار سرمایه    NFTتر کنیم بنابراین با طراحی  کردن در این صندوق را برای مخاطبان خود جذاب 

 گذاران صندوق قرار دهیم: 

1- Nftایم به عنوان  گذاری طراحی کردههایی که ما در این سبد سرمایهasset backed nft    هستند و پشتوانه هر

به همین خاطر هر آدرس کیف پول    باشد. می   MERCURY-01گذاری  یونیت از سبد سرمایه  NFT  ،1عدد    1

باشد. این  گذاری میدر ولتش داشته باشد از نظر ما مالک یک یونیت از سبد سرمایه  MERCURY NFTکه یک  

NFT  ها در مارکت پلیسهای معتبرNFT   گذاران بایستی در  دنیا جهت خرید و فروش لیست خواهند شد. سرمایه

داشته باشند و طبق مستندات روی بالکچین  حداکثر دقت و تالش را  های خود  NFTنگهداری و حفظ و امنیت  



سرمایه  یونیتهای  مالک  که  کسی  شد  خواهد  واریز  حسابش  به  سرمایه  فرع  و  اصل  و  سود  و  بود  خواهد  گذاری 

MERCURY NFT   .در کیف پولش موجود باشد 

گذارانی که در ابتدا  سرمایه ، به این ترتیب  قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را خواهند داشت  NFTهای  توکن  -2

های  اند هروقت که بخواهند میتوانند در بازار یک یا چند عدد از یونیت دالری را خریداری کرده   1000های  یونیت

گذاری خودشان به فروش برسانند و تمام حقوق مالکیت آن را  قیمت  در اختیار دارند را با  NFTخود را که بصورت  

 گذاری را به غیر واگذار کنند. سرمایه از جمله اصل سرمایه و سود آینده حاصل از 

که به هر دلیلی نیاز به فروش    انی گذارسرمایهبه این معنا که  ،  دارند (redeem)قابلیت ابطال  NFTهای  توکن  -3

در  .  خود را به صندوق ارائه دهد  NFTگذاری خود را دارد میتواند درخواست ابطال  سرمایه فوری واحد یا واحدهای  

  (redeem fee)کارمزد   20صندوق و با کسر  ی تابلوروز  NPVارزش او با توجه به  NFTساعت   24کمتر از 

الزم به ذکر است که ارزش   و بازخرید شده و مبلغ به ولت ایشان واریز خواهد گردید.  ابطال  فصلیزودتر از موعد  

 گذاری صندوق محاسبه و قابل مالحظه خواهد بود.  باتوجه وضعیت سرمایه  سبدروزانه در سایت    NFTهرواحد 

 cash)تحت عنوان    سه روزهو در دوره تسویه )یک زمان    پایان هر فصلدر صورتی که در    الزم به ذکر است،

out period)    اقدام به ابطالNFT    این دوره وجود نخواهد داشت و درصورتی که در  کارمزدی  خود کنند هیچ  

 .  خواهد بود برای یک فصل دیگر  گذاریبه معنای تمدید دوره سرمایهاقدام به ابطال نشود خود به خود 

  آوریل ام  8ام تا 6های ه باشد طبق برنامه در تاریخ مینت شد  2023در تاریخ یک ژانویه   NFTبرای مثال اگر یک  

  NFTثبت کند تا بعد از اینکه سود فصل خود را دریافت کرد  بدون کارمزد میتواند درخواست ابطال خود را    2023

او واریز خواهد شد اما درصورتی که در    کیف پولمبلغ به    2023  آوریلام    9ابطال شود و در تاریخ    کارمزدبدون  

  NFTتمدید خواهد شد و زمان ابطال    سه ماه آتییخ درخواست ابطال صورت نگیرد قرارداد خود به خود تا  این تار

گذار  غیر از این در هرزمانی که سرمایه . البتهانتقال خواهد یافت  2023  جوالیام    8ام تا  6بدون جریمه به تاریخ  

  redeemاز طریق    ساعت  24زودتر از موعد و در عرض    کارمزد درصد    20خود را با پرداخت    NFTبخواهد میتواند  

 نقد کند.  

درصد از سود حاصل از    50بر این است که    بنا   MERCURY-01در سبد  ری:  اگذسرمایهدریافت سود حاصل از   -4

گذاری  سرمایهسود حاصل از  باز توزیع شود.    NFTبین هولدرهای  به صورت فصلی  گذاری )در صورت وجود(  سرمایه

علق خواهد گرفت.  ت   snapshotدر زمان    NFT  و هولدرهای   در ابتدای هر فصل از سال میالدی فقط به مالکان 

نگهداری کند    snapshotخود را در هر زمانی از بازار ثانویه تهیه کرده باشد و تا روز    NFTبنابراین اگر کسی  

 را دریافت کند.  در آن فصل گذاری آن یونیت سرمایهمیتواند سود حاصل از 

گذاران اولیه میدهد  سرمایهاین امکان را به    ،فقط سه روز در فصل ممکن است  NFTمینت  در مجموع باتوجه به اینکه  

ند  خود را بتوان  NFT  صندوق خواهد بود،  NAVبازار که احتماال در محدوده ارزش  که در بازار ثانویه با توجه به ارزش  

بازار باشند این امکان را دارند که  فروش در در زمانی که عجله دارند و نمیتوانند منتظر . اما کنند و خرید و فروش معامله



NFT    د، بنابراین ما با نقدشنوندگی باال و امکان انتقال  نقد کنناز طریق سایت  ساعت    24خود را در کمتر ازNFT    در

 . تر کنیمگذاری در این صندوق را برای مخاطبان خود هرچه بیشتر لذت بخش و جذاب یهسرما ایم تا  بازار ثانویه سعی کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MERCURY-01 یگذار  هیسرما یاستراتژ

گذاری در رمزارزهای لوکپ )با مارکت کپ پایین( است لذا آگاهی از چرخه  از آنجا که هدف و ماموریت این صندوق سرمایه 

گذاران محترم نیز بایستی از آن مطلع باشند. در  بسیار مهم است و از آن آگاهی کامل داریم و سرمایهجریان پول در کریپتو  

آخرین جایی از مارکت    در زمان بولران  شود کهچرخه جریان پول در کریپتو که در تصویر زیر نمایش داده شده است گفته می

مان بازار خرسی و ریزشی هم اولین جایی که پول از آنها خارج  و در زباشد  شود توکنهای لوکپ میکه نقدینگی وارد آن می

شود و ریزش قیمت بیشتری را شاهد خواهند بود همین توکنهای با مارکت کپ پایین است. لذا ورود و خروج به موقع از  می

 این سمت بازار به شدت اهمیت خواهد داشت. 

 

باشد لذا ما تالش داریم که با  می  2023واخر دوران خرسی خود در سال  : با توجه به اینکه بازار کریپتو احتماال در ا1نکته  

شناسایی ارزهای لوکپ مستعد که احتمال رشدهای چندبرابری در دوران بولران خواهند داشت را شناسایی کرده و نسبت به  

 گذاری در آنها اقدام نماییم.سرمایه

های  گذاری داریم و لذا علیرغم اینکه دورهت و عموما نگاه سرمایه : استراتژی ما ترید کردن روی توکنهای لوکپ نیس2نکته  

کنیم که نگاه شما حفظ  ایم اما به شدت پیشنهاد و توصیه میگذاران طراحی کردهتسویه را برای جذابیت و سهولت سرمایه

 د. باشد تا بتوانید حداکثر سود را از بازار کریپتو نصیب خود نمایی  2024سرمایه خود تا پایان 

 و اما ترکیب منابع:

،  نام گذاری میکنیم  لوکپکه ما آنها را به اصطالح ی ی درصد از سرمایه صندوق را در ارزها 70در این صندوق ما بنا داریم تا 

و البته در این قسمت،    است  میلیون دالر  500ارزهایی حدودا با مارکت کپ کمتر      سرمایه گذاری کنیم. منظور از لوکپ

 میلیون دالر نیز ایجاد خواهد شد.  500میلیون دالر تا  10بندی الزم در مارکت کپهای مختلف از دسته



ن  میلیو 500کپ و میدکپ )ارزهایی با مارکت کپ باالتر از را جهت کنترل ریسک در ارزهای های از منابع سبد  درصد   25 

 گذاری خواهیم کرد. و استیبل کوینها سرمایه  دالر(

های  های اولیه( در اولویت اول ما نیست اما درصورت وجود فرصت ها )عرضه   IDOگذاری کردن برروی  سرمایه در این صندوق   

و    NEW BORN TOKENیا  و توکنهای تازه متولد شده    درصد از سبد را به آن  10  تا حداکثرسرمایه گذاری مناسب  

NEW LISTING اختصاص خواهیم داد.   در زمان لیست شدن در صرافیهای متمرکز یا غیرمتمرکز 

ایم این شاخص تشکیل  مدنظر قرار داده   MVDASC  ندوق مهمترین شاخص برای کسب بازدهی را ما شاخص  در این ص

های مناسب بر این است  ارز برتر است و هدف ما در این صندوق اتخاذ استراتژی   100ارز با مارکت کپ پایین از    50شده از  

 . ن خود به ارمغان بیاوریمدرصد باالتر از این شاخص را به ذینفعا 25  که بتوانیم عملکرد  

 شناسنامه خالصه صندوق

 MVDASCدرصد بیشتر از شاخص  25 میزان بازدهی  

 MVDASCبه اندازه شاخص  میزان ریسک صندوق

 NFT 1000 USDTقیمت مینت فصل اول هر 

 30 برای مینت در فصل اول NFTماکزیموم تعداد 

 ماهه   3 دوره سرمایه گذاری

 ماه 3هر  دوره تقسیم سود

 %50 میزان سود تقسیمی در فصل

 از طریق خرید و فروش در بازار ثانویه  به غیر   NFTامکان انتقال 

 NFT Opensea.comپلتفرم معامالت 

 NAVبراساس   NFTهر   ارزش روز NFTقیمت ابطال 

 ساعت   24زیر  NFT مدت زمان تسویه ابطال

 فصل به اصل سرمایه در هر  Management fee 0.5%)کارمزد مدیریت)

 %18 کمیسیون مشارکت در سود

 NFT 3% کارمزد خرید و فروش

 ریدیم فی  20اگر زودتر از موعد فصل باشد % NFTکارمزد ابطال 

 %75 ماکزیمم دراداون 
 النگ   جهت معامالت

 های ژانویه آوریل جوالی و اکتبر یکم تا سوم ماه NFTتاریخ مینت  

 های ژانویه، آوریل، جوالی و اکتبر چهارم ماه  برای توزیع سود تاریخ اسنپ شات 

 های ژانویه، آوریل، جوالی و اکتبر پنجم ماه  تاریخ توزیع سود 

 های ژانویه، آوریل، جوالی و اکتبر ماه تا هشتم   روز ششم بدون کارمزد NFT تاریخ ابطال 

 ژانویه، آوریل، جوالی و اکتبر های نهم ماه های ابطال شده   NFTتاریخ تسویه  

 



 NAVنحوه محاسبه ارزش  

( برای محاسبه این پارامتر ما برای اینکه وضعیت  ای توکنها و دارایی صندوق مجموع ارزش لحظهبرابر است با )  NAVارزش  

سرمایه  برای  لحظه  هر  در  سایت  صندوق  در  عمومی  پورتفولیو  کردن  درست  اقدام  باشد  کردن  رصد  قابل  گذاران 

cryptorank.com   گذاران  های متعلق به صندوق را نیز در اختیار سرمایه خواهیم کرد و همچنین تمام آدرس کیف پول

تا هرکس بصورت مستقل هم بتواند باجزئیات کامل در جریان معامالت و تغییرات صورت گرفته در صندوق   خواهیم گذاشت

 در مراحل بعدی در سایت صندوق یک داشبورد اختصاصی ویژه صندوق ایجاد خواهد شد. باشد.  

   NFTبرای هر  NAV  نحوه محاسبه ارزش

 .میکنیم در گردش های  NFTم بر کل را تقسیکل صندوق  NAV  برای محسبه این پارامتر ارزش  

 دوره  کیدر  "سود قابل توزیع"و  "سود" تعریف

های صندوق سه ماهه و فصلی در نظر گرفته شده است لذا منظور از سود در هر فصل عبارت است از  با توجه به اینکه دوره 

، اگر اختالف مثبت بود به  در ابتدای فصل  NFTهر    NAVدر پایان فصل نسبت به ارزش    NFTهر    NAV ارزشاختالف  

به    .و میزان سود هم دقیقا به میزان همان اختالف است  بوده است  "سود ده"معنی این است که عملکرد آن دوره سه ماهه 

دالر    200دالر باشد به معنی ایجاد    1200دالر و در انتهای فصل    1000در ابتدای فصل    NFTعنوان مثال اگر ارزش هر  

بلی نیز با  اما آیا این سود قابل توزیع است؟ خیر! هنگامی این سود قابل توزیع است که در دوره ق  سود است.  NFTبرای هر 

های  سود همراه بوده و سود توزیع شده باشد در غیر این صورت سود ایجاد شده، سود نیست و صرفا جبران زیان دوره یا دوره

خود را در این فصل خریده باشد قطعا سود کرده است ولی صرفا سودش    NFTقبل خواهد بود. الزم به ذکر است کسی که  

 یا ابطال به اصل و فرع پولش برسد.  NFTروش  تواند با ف قابل توزیع نیست و می

 . فرض کنید که: به مثال زیر دقت کنیدبرای درک مفهوم سود قابل توزیع 

 دالر    1500: 2  در پایان فصل NFTهر   NAVارزش  

 دالر   1000: 1 فصل  پایان در   NFTهر   NAVارزش  

 دالر   1200: 0فصل  پایان در   NFTهر   NAVارزش  

 دالر    1000: 0شروع فصل در  NFTهر   NAVارزش  

 در این صورت: 

 قابل توزیع دالر سود  200دالر سود و  200: 0سود )زیان( فصل 

 0دالر زیان و سود قابل توزیع   200: 1سود)زیان( فصل 

 دالر جبران زیان فصل قبل بوده است( 200دالر ) 300سود ولی سود قابل توزیع  دالر  500: 2سود )زیان( فصل 

 آید، توزیع خواهد شد. طبق مفادی که در ادامه می  NFTدرصد از سود قابل توزیع، بین هولدرهای  50دوره نکته: در هر 



 نحوه ریباالنس صندوق:  

های انجام شده در صندوق از نظر سوددهی بررسی خواهد شد و درصورتی که صندوق در  گذاریدر ابتدای هر فصل سرمایه 

به کیف پول مخصوص تقسیم سود    قابل توزیع، درصد از سود    50انجام خواهد گرفت و  ده باشد سیو سود    آن فصل سود

 ام همان ماه بین ذینفعان تقسیم شود.  5انتقال داده خواهد شد تا در تاریخ 

 :عیتوز  طیسود و شرا عینحوه توز

های  ما در تاریخ چهارم اولین ماه از هر فصل )ماه   در صندوق موجود باشد  " سود قابل توزیعی"در صورتیکه در پایان فصل  

های قبل از  در فصل   با این شرط که-در گردش    هایNFTشات گرفتن از    اسنپ  به  ژانویه، آوریل، جوالی و اکتبر( اقدام

ه بین  سود باقیماند  مدیریت،   تیم   کمیسیون ام( پس از کسر    5سپس در روز بعد ) خواهیم کرد.    - فصل جاری مینت شده باشند  

 خواهد شد.   توزیعبودند  NFTهای کیف پولی که به هنگام گرفتن اسنپ شات مالک تمام آدرس 

 ( هیسرما شی صدور و ابطال )کاهش و افزا

که برابر است با جذب سرمایه برای صندوق فقط در ابتدای هر فصل و به مدت سه روز انجام خواهد گرفت اما    NFTصدور  

پذیر  برای او امکان   و به شرحی که در ادامه آمده،  گذار همیشهبه معنای انصراف سرمایه   NFT  هر   REDEEMیا    ابطال

 . خواهد بود

 ها در بازار ثانویه:ی آن گذارمت یو ق   NFTو فروش  دیخر

گذاری  ها را دارند و نحوه قیمت های این صندوق قابلیت خرید و فروش در مارکت پلیس   NFTهمانطور که قبال اشاره شد  

رود  باشد انتظار می درصد می   NFT  20شان خواهد بود اما باتوجه به اینکه کامزد ابطال زود هنگام هر  آنها در اختیار مالکان 

در آن روز را داشته باشد و کمتر از این    NFTهر    NAVتر از  درصد پایین   20در بازار ثانویه حداکثر    NFTکه قیمت کف هر  

  آن را ابطال کند.   NFTهر    NAVدرصد زیر ارزش    20میتواند با    NFTقیمت قاعدتا منطق لیست کردن ندارد چرا که مالک  

ی  ها NFTجدیدی نخواهیم داشت، در صورت افزایش تقاضا برای  NFTاما با توجه به اینکه ما در طول دوره سه ماهه مینت  

شده و اصطالحا حباب ایجاد شود و لذا در زمان خرید و فروش    NAVهای صندوق بیشتر از  NFTصندوق ممکن است قیمت  

NFT  ها حتما بایستی به ارزشNAV  هرNFT شود دقت کرد. که به صورت روزانه به روزرسانی و اعالم می 

 :  NFTنحوه محاسبه مبلغ ابطال 

ام ماه اول فصل )ژانویه، آوریل،   8ام تا  6ها اگر در بازه زمانی سه روزه که در ابتدای هر فصل روزهای  NFTابطال 

درصد    20جوالی، اکتبر( تعیین شده انجام پذیرد بدون کارمزد ابطال خواهد بود ولی اگر در روزهای غیر از این انجام پذیرد 

   از آن کسر خواهد شد. NFTکارمزد ابطال زودهنگام  
 فرمول محاسبه :



 =NFT Aهر  NAVارزش 

   =Bدر زمان آخرین دوره تقسیم سود  NFTهر  NAVارزش 

 C =درصد از سود  50از محل عدم تقسیم  میزان سود رسوب کرده

 D =سهم تیم از سود 

 =Yگذار در زمان ابطال بدون کارمزدمبلغ خالص سهم سرمایه

 =Zمبلغ خالص سرمایه گذار در حالت ابطال زود هنگام 

A – B = C 

C * 18% = D 

A – D = Y 

Y – 20% Y = Z 

 

 قوانین و تاریخ های مهم صندوق 

های  های صورت گرفته در شروع هر فصل سرمایه گذاری ما شش مرحله مهم داریم که از یکم تا نهم اولین ماه هر فصل )ماهطبق برنامه ریزی 

 ، آوریل، جوالی، اکتبر( طبق برنامه اجرا میشودژانویه
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پذیره نویسی

ر یوینت های صندوق د
به قیمت  NFTقالب 

ارزش واقعی هر واحد 
پس از ریباالنس و 

درصد سود    کسر 
روش فصل گذشته به ف
میرسد

صندوق ریباالنس 
درصد    میشود و 

از سود صندوق 
بصورت استیبل 
ل کوین به کیف پو
سود میشود

ریبا ن 

03

اسن  شات

در این روز جهت 
درصد سود    تقسیم 

ذخیره شده در کیف 
، مخصوص سودپول 

اسنپ شات از همه 
NFT  ها بجزNFT 

های مینت شده در ماه 
جاری گرفته میشود 

واریز مبا   ابطال

 تمام مبلغ مرحله این در
NFT که هایی 

 داده اند ابطال درخواست
 واریز آنها آدرس به

  شد خواهد

  

درخواست ابطال

طی این سه روز 
سرمایه گذاران 

می توانند درخواست 
بدون کارمزد )ابطال 
های  NFT( ابطال

.دخودشان را ثبت کنن

01

تقسیم سود 

تقسیم سود بین مالکان  
NFT  های فصل های

 نپسگذشته که در ا
دند شات گرفته شده بو
انجام خواهد شد 
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 نمیشود( های مینت شده در سه روز قبل  NFTهای قبلی گرفته میشود. )شامل هایی مینت شده در فصل  NFTدر مرحله اسنپ شات، درهرفصل اسنپ شات از *      



 آنها  تیریمد یراهکارها و موجود یهاسک یر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریسک امنیت:  

های متمرکز قرار دارند و با  گذاری قرار خواهند گرفت در فضای خارج از صرافی هایی که مورد سرمایه باتوجه به اینکه پروژه 

ها را پوشش  های مدیریت دارایی اینگونه سرمایه گذاری ویژگی مولتی بالکچین بودن صندوق سرمایه گذاری، پلتفرم توجه به  

های مربوط به صندوق نگهداری شوند. این مدل از نظر  های سرمایه گذاری باید در کیف پول نمیدهند بنابراین مبالغ یونیت 

د کیف پول یا از دسترس خارج شدن شخص دارای کلید دوم هک شدن  امنیتی سه نوع ریسک دارد اولی ریسک گم شدن کلی 

 . ای که اجازه دسترسی به کیف پول را داردکیف پول و سوم هک شدن پروژه

 :  تیامن سکیر  تیری مد یهاراه

امضا آن بصورت    ط یاستفاده خواهد شد که شرا   SAFE  یی چند امضا  ی هاپول   ف یاز ک  MERCURY-01صندوق    ی برا  - کی

خواهد شد و در صورت از    ازیصندوق ن  ران ی هر تراکنش حداقل به امضا دو نفر از مد  یمعنا که برا  نی خواهد بود  به ا  2/3

پول    فیک  یخواهند توانست به موجود  یاز آنها دو نفر بعد   مپول توسط هرکدا  فیک  دیگم کردن کل  ای دسترس خارج شدن  

 داشته باشند.  ی دسترس

آمار    نی از آن گزارش نشده و طبق آخر ی خاص یت یها بوده و مشکل امنپول  ف یک نیترتاکنون از امن  متامسک ولپ  ف یک -دو

گذاران    ه یپول از سرما  ف یک  ن یالزم به ذکر است که ا   شود، یم  ی آن نگهدار  ی هاپول   ف یکاربران در ک  یی دارا   ارد یلی م  40حدود  

 باشد. موارد زیر می دانیم بازار کریپتو شاهد ریسکهای مختلفی از جملهبه طور خالصه می

 عمق کم بازار و امکان دستکاریهای فراوان توسط نهنگها و دولتها و شرکتهای بزرگ  -

 نبود رگوالتری مستحکم توسط دولتها و امکان کالهبرداریهای فراوان  -

 پلتفرمهای معتبر کریپتو تحریم ایران توسط  -

 و ...  FTXوجود اتفاقات غیرقابل پیش بینی مثل سقوط لونا یا سقوط  -

 ریسک استیبل کوینها  -

 نوسانات قیمتی بسیار باال به واسط عمق پایین مارکت  -

گذاری در  لذا اساسا سرمایهدانیم که عمده آنها از کنترل ما خارج است این ریسکها بعضا و با روشهایی امکان پوشش خواهند داشت اما می

بازار کریپتو برای کسانی مناسب است که از ریسک پذیری الزم برخوردار باشند و قطعا فقط پولهای مازاد خود را در کریپتو وارد نمایند.  

با توجه به تجربه  که تمام تالش ما    داراستگذاری در سبد لوکپ ریسکهایی مازاد بر ریسکهای فوق  عالوه بر ریسکهای گفته شده، سرمایه

 سه ساله فعالیت در این بخش از مارکت کریپتو بر آن است که نسبت به پوشش آنها اقدام نماییم.

 



توکن خودش را    یجذب کرده و بزود  یدالر  ونیلیم  100  هیو ... سرما   تالیکپ  نیونچر و بالکچ  سیب  نیمانند کو   یمعروف

 هم عرضه خواهد کرد. 

یا اصطالحا  ها دسترسی پروژه به کیف پول قطع  ها بعداز اتمام تراکنش پس از ورود و انجام تراکنش در هرکدام از پروژه  -سه 

Revoke  خواهد شد . 

 ریسک خروج پول از بازار کریپتو:  

است باتوجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کالن رخ میدهد این بازار تحت تاثیر  باال    ریسکبا  از آنجایی که بازار کریپتو یک بازار  

بخصوص  های شدید در بازار  و  قرار میگیرد و اتفاقات بد در اقتصاد کالن باعث خروج پول از بازار شده و باعث کاهش قیمت 

 هایی با مارکت کپ پایین میشود  پروژه

 : سک یر ت یریمد  راهکار 

های  گذاری سرمایهتیم مدیریتی صندوق همواره جهت ورود و خروج پول به بازار را بررسی میکند و سعی میکیند باتوجه به آن در  

ها و سهم ارزهای با  سهم استیبل کوین گیری کند و در صورت بروز چنین اتفاقی تالش میکند تا با اضافه کردن  خود تصمیم 

 .بازدهی صندوق را مدیریت کند  باال مارکت کپ

 

 ریسک سرمایه گذاری در پروژه اسکم:  

های اسکم شدن هست که این اتفاق بیشتر در  یکی معضالت سرمایه گذاری در ارزهای با مارکت کپ پایین گرفتار پروژه

 ی را دارد.  رخطر از دست دادن کل مبلغ سرمایه گذا افتد کهاتفاق می ها NEW BORNو ها   IDOبخش  

 : سک یر ت یریمد  راهکار 

هایی که آدیت نشده باشند یا از سمت النچ پد معروف و معتبر معرفی نشده  جهت مدیریت این ریسک به هیچ عنوان در پروژه

و البته کل    ها در اولویت اول قرار خواهد داشتگذاری سرمایهد شد و امنیت پروژه در همه  هباشند سرمایه گذاری انجام نخوا 

 درصد است.  5شده  سهمی که برای این دسته از توکنها در نظر گرفته

 درصد :  75های شدید و رسیدن به دراداون ریسک زیان

های غیرمترقبه یا پیش بینی  میشود ممکن است که با اتفاق گذاری در قسمت پرریسک بازار انجا باتوجه به اینکه سرمایه 

 . نشده توسط تیم مدیریت صندوق زیان بسیار باالیی به صندوق تحمیل شود 

:  سک یر ت یریمد  



)ارزهایی حدودا با    درصد از سرمایه صندوق را در ارزهای لوکپ  70برای کنترل این ریسک در این صندوق ما بنا داریم تا  

)ارزهایی با مارکت    درصد را جهت کنترل ریسک در ارزهای های کپ و میدکپ  25میلیون دالر(،    500مارکت کپ کمتر  

(  IDOهای اولیه)درصد از سرمایه صندوق را جهت شرکت در عرضه  5و    و استیبل کوینها   میلیون دالر(    500کپ باالتر از  

عالوه بر این هیچگاه سهم یک توکن در سبد از درصد خاصی که در شیوه نامه مدیریت ریسک سبد    سرمایه گذاری کنیم.  

 در اختیار مدیران سبد خواهد بود، بیشتر نخواهد بود. 

های مورد سرمایه گذاری از نظر ریسک مدنظر قرار  هایی را در بررسی پروژههمچنین تیم مدیریت سرمایه صندوق شاخص 

هایی هستند  گذاری در آن انجام میشود به سه سطح تقسیم میشوند سطح یک پروژهای که سرمایه پروژه   میدهند که برای هر

درصد سبد سرمایه گذاری و    10های سطح دو تا  گذاری را به خود اختصاص دهند پروژه درصد از سبد سرمایه 15حداکثر تا  

هایی  ختصاص میدهند. همچنین از نظر تکنیکال پوزیشن درصد سبد سرمایه گذاری را به خود ا5های سطح سه کمتر از  پروژه

خروج تنظیم    نقطه داشته باشند گرفته خواهند شد و برای هر پروژه باتوجه به شرایط خود    3را که ریسک به ریوارد باالتر از  

 . های سنگین صندوق را در امان نگه داریمخواهد شد تا بتوانیم تا جایی که امکان دارد از ریزش 

موجود در    یارزهاکه تعادل    م یکنی م   یسع  پتویورود و خروج پول به بازار کر  انی ما با در نظر گرفتن چرخه جر  نیهمچن

 یهار ییاست که غا با در اثر متغ  نگونه یمفهوم چرخه ورود و خروج پول به بازار بطور خالصه ا  م،ی کن  ت یریمد را    صندوق

به    ط یو سپ  درصورت مناسب بودن شرا  شود یبا مارکت ک  با  وارد بازار م   یارزها  قی فاندامنتال پول از طر   ا یکالن  

 .  کندیحرکت م  نییبا مارکت ک  پا یسمت ارزها

 

 

 MERCURY-01 مخاطبان

نی  راباتوجه به اینکه این صندوق در قسمت ریسک با درجه بسیار باالی بازار فعالیت دارد توصیه ما این است که سرمایه گذا

کافی از بازار کریپتو را دارند به این معنا که از اتفاقات و نوسانات بازار کامال آگاه  شناخت  در این صندوق مشارکت کنند که  

اند ما به هیچ وجه توصیه نمیکنیم که  ای در آن فعالیت میکنند و برای خود سبد دارایی درست کرده هستند و بصورت حرفه 

ا به این صندوق اختصاص دهید و صرفا از شما میخواهیم تا دارایی قسمت پرریسک سبدتان را  درصد باالیی از سبد خودتان ر

درصد خواهد    20ترین سهم از سبدکریپتویی شما برای این سبد حداکثر  ، از نظر ما بهینهبرای این صندوق اختصاص دهید

 بود. 

وزهای سبز بازار و اقتصاد رشدهای بسیار زیادی را تجربه  سرمایه گذاران باید آگاه باشند این قسمت از بازار همانطور که در ر

 های شدید را تجربه میکند  میکند در روزهایی که ترس بازار را فرا میگیرد هم بیشتر خروج سرمایه را به خود میبینید و ریزش

 


