Apresentando Aster Invest.

O filósofo e escritor chinês Lao Tzu disse uma vez: “A chave para o crescimento é a introdução de dimensões superiores em sua consciência”. Aster Invest apresenta
uma dimensão maior de crescimento financeiro, uma plataforma de negociação de última geração, impulsionada pelas capacidades infinitas de supercomputadores
e a intervenção de

comerciantes experientes. Uma vez disponível apenas para os maiores fundos de hedge, esta plataforma de negociação é desbloqueada exclusivamente para você.
Pegue agora!

Definindo o Aster Invest
Aster Invest é uma empresa de leasing e empréstimo privado / comercial avançado que estabeleceu nos últimos anos um fundo de crescimento baseado em forex e
criptomoeda que oferece um Programa de Ganho de Capital (CGP), plataforma de negociação e mineração aos usuários. Esta plataforma é o culminar de um sonho
de longa data - Para trazer o
magia da Inteligência Artificial (IA) para o mundo do comércio, e torná-la acessível às massas.

Aster Invest SATB
(Bot de troca de última geração)

Bem no coração do Aster Invest está algo que chamamos de SATB. SATB é um algoritmo de autoaprendizagem baseado em IA que está muito à frente de nossos
tempos e de outros 'robôs de negociação' disponíveis no mercado. No entanto, não é a rotina usual do sistema de comércio pré-alimentado da usina. É algo
verdadeiramente inteligente, algo
muito brilhante que aprende com cada transação, cada comércio que faz.
Auto-Improvisação é a palavra que justifica o processo por trás do State of Art Trading Bot, SATB. Para nossos usuários, isso significa que agora eles podem tirar
proveito de algumas tecnologias realmente avançadas e de ponta que antes estavam disponíveis apenas para os maiores fundos de hedge do mundo; e ganhar
retornos substanciais em seus
Investimentos

Trabalho da Aster Invest

.

Users lend money or
SATB spells its charms and
Bicoin to Aster Invest
generates a return over
investments through
Foreign exchange and
digital assets
trading/mining and
Arbitrage in international
Markets.

The lender gets a substantial
share of the profits generated &
the remaining (excess) is
ploughed back into advancing
SATB’s capabilities. This
augments the intellectual
property valuation, hence
appreciating the 3icoin’s value
in the market

Qual a diferença do TEI Group SATB?
Aster Invest SATB é um epítome de negociação manual e automatizada. Mesmo as melhores soluções de automação de negociação que existem no mercado hoje usam
apenas uma única estratégia de negociação ESTÁTICA. Ao contrário, o Aster Invest SATB usa um algoritmo de negociação baseado em inteligência artificial de
auto-aprendizagem. O que isso significa em termos simples é que em vez de usar alguns métodos de negociação fixos todas as vezes, o Aster Invest aprende com cada
negociação que faz e continua melhorando sua estratégia de negociação em um ritmo rápido. O algoritmo atual da SATB já está equipado com anos de dados de
treinamento para que você possa se beneficiar de tudo isso diretamente

portão. Esta melhoria fundamental é o nosso molho secreto e é isso que faz toda a diferença. Resumindo em termos matemáticos, o Aster Invest SATB usa:

Análise técnica de alta qualidade (TA) com dados de mercado conclusivos (MD) e os combina para realizar negociação de alta frequência (HFT) fornecida por nosso

equipe de traders experientes de longa data e Inteligência Artificial (IA).

Por que você deveria estar interessado no Aster Invest?
É tão simples quanto isso ... Todas as pessoas de ultra-sucesso no mundo têm uma coisa em comum: elas pensam à frente do tempo e se mantêm à frente da curva. Eles
têm
uma visão para o futuro. Se você se considera nessa categoria (ou gostaria), não precisa de mais motivos para se interessar.

Procurando por mais UM motivo?
Nós vamos te dar mais!
O espaço criptográfico apresenta uma oportunidade para algumas vantagens e desvantagens realmente excepcionais. Somos capazes de elevar esse potencial a níveis
completamente novos, usando tecnologia de ponta realmente avançada. Combinamos inteligência artificial com modelagem matemática sólida
e análises técnicas de altíssima qualidade. Isso torna nosso Aster Invest SATB uma combinação perfeita de engenhosidade humana e capacidades de máquina.

Segurança e paz de espírito ▪ Lucros excepcionais ▪ Abordagem científica ▪ Fácil de usar ▪
Equipe de suporte rápida ▪ Confiança ▪ Garantia de investimento

Modus Operandi
Você aluga seus fundos para a Aster Invest e eles são então investidos nos mercados (mercado cambial, mercado de criptomoedas, commodities e mineração também),
os lucros obtidos com esta negociação são então compartilhados de forma substancial e estipulada para os investidores na conta do Aster Invest a cada 24 horas.
Os lucros são baseados nos ganhos comerciais feitos pelo algoritmo de negociação SATB naquele dia. Com um intervalo excepcionalmente estreito de dia a dia
base, você começa a acumular sua parte dos ganhos comerciais em sua conta Aster Invest.
Resumindo tudo, Aster Invest oferece lucros SATB que variam de 30% a 60% + por mês sobre o valor do seu CGP.

CGP-Investment Plan
(Forex, crypto, ETFs)

CGP Amount

Interest
(Paid Daily)

Initial Capital
Released

0.5% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$5010 - $10,000

1.35% Up to 40.5% Per Month

After 160 Days

Monthly

$10,010 - $20,000

1.5% Up to 45% Per Month

After 160 Days

Monthly

$20,010 - $100,100

1.66% Up to 50.1% Per Month

After 160 Days

Monthly

$100,100 - infinity

2% Up to 60% Per Month

After 160 Days

$2000 - $5,000

Profit Withdrawal

bi-monthly/monthly

NFP
O relatório NonFarm Payrolls mede o número de empregos adicionados ou perdidos na economia dos EUA no mês passado. É lançado geralmente na primeira
sexta-feira de cada
mês, às 8:30 EST. É publicado pelo Departamento do Trabalho dos EUA.
Este relatório é importante porque os EUA são a maior economia do mundo e sua moeda (dólar dos EUA) é a moeda de reserva global. As muitas economias
atrelam (amarram) o valor de sua moeda à moeda de reserva, muitas commodities, como ouro e petróleo, são precificadas em termos da moeda de reserva e da
moeda local.
a dívida da economia é avaliada em termos de sua própria moeda.
O relatório NFP, devido à sua importância para a moeda de reserva, tende a movimentar todos os mercados: moedas, ações, tesourarias, taxas de juros e também
commodities. Ele faz isso imediatamente após a divulgação dos dados econômicos e às vezes de forma dramática.

NFP AMOUNT

INTEREST

CAPITAL RELEASE

PROFIT RELEASE

$50,000 - $100,000

150%-200%

90 Days

90 Days

$110,000 -$200,000

210%-340%

90 Days

90 Days

$210,000 - $300,000

350% - 420%

90 Days

90 Days

$310,000 - $1,000,000

430% - 500%

90 Days

90 Days

Um pedido por escrito deve ser feito à empresa (Grupo TEI) com a finalidade de empréstimo embutido no correio, a correspondência deve ser escrita no cabeçalho
da carta do seu estabelecimento e também anexar documentos de comprovação de propriedade (se necessário) se o pedido do requerente for atendido , ele / ela ou
seu representante visitará nosso alias
filial nos Emirados Árabes Unidos para reunião física e processamento posterior

Pedido de Empréstimo

LOAN AMOUNT

DEPOSIT AMOUNT

£500,000 - £50,000,000

Deposit: £200,000

£60,000,000 - £200,000,000

Deposit: £350,000

£210,000,000 - £500,000,000

Deposit: £500,000

£510,000,000 - £1.5 Billion

Deposit: £700,000

£1.6 Billion - £5 Billion

Deposit: £1,000,000

Nota: Os depósitos podem ser feitos na moeda do país do TEI ou seu equivalente na moeda local do cliente.

Blockchain
Tecnologia Blockchain está provando ser uma das tecnologias mais influentes de nossos tempos. Em termos de impacto, ele estará no mesmo nível de empresas
como a Internet e o PC. Pela primeira vez na história da humanidade, temos uma solução que provou ser completamente imutável e ultra-segura contra qualquer
e todos os tipos de tentativas de hacking, cracking e adulteração. Isso abre um novo mundo de possibilidades do que pode ser feito com essa tecnologia.

Segurança
O maior quebra-cabeça resolvido pela tecnologia blockchain é o da segurança. Antes do advento do blockchain, qualquer coisa na internet era inerentemente
considerado sujeito a ataques e vulnerabilidades.
Pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia Blockchain oferece uma solução que se provou impenetrável contra todos os tipos de tentativas de
hacking de todo o mundo. Com o Aster Invest, você desfruta do mesmo nível de segurança em todas as suas transações conosco. Você pode ter certeza,
sabendo muito bem que seus ativos digitais estão seguros e protegidos. Você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar para ser ótimo.

Aster investe resíduos para mineração... Fazendo a diferença!
Mineração (prova de trabalho)
Em redes de criptomoedas, como todos sabemos, a mineração é uma validação de transações. Por esse esforço, os mineiros bem-sucedidos obtêm uma nova
criptomoeda como recompensa. A recompensa diminui as taxas de transação, criando um incentivo complementar para contribuir com o poder de processamento da
rede. A taxa de geração de hashes, que validam qualquer transação, foi aumentada pelo uso de máquinas especializadas, como FPGAs e ASICs, executando
algoritmos de hash complexos como SHA-256 e Script. Essa corrida armamentista por máquinas mais baratas, porém eficientes, ocorre desde o dia da primeira
criptomoeda, com mais pessoas se aventurando no mundo da moeda virtual, a geração de hashes para essa validação tornou-se muito mais complexa ao longo dos
anos, com os mineiros
ter que investir grandes somas de dinheiro no emprego de vários ASICs de alto desempenho.
Assim, o valor da moeda obtida para encontrar um hash muitas vezes não justifica a quantidade de dinheiro gasta na configuração das máquinas, nas instalações de
refrigeração para superar a enorme quantidade de calor que elas produzem e na eletricidade necessária para operá-las, hoje neste era de avanços tecnológicos e
inovação digital, há uma demanda cada vez maior por energia para alimentar essas inovações. Esses requisitos representam uma ameaça real ao meio ambiente
considerando que a energia necessária é obtida do esgotamento das reservas fósseis.
O Aster Invest está pronto para apresentar uma das soluções de mineração mais avançadas, de auto-aprendizagem e ecologicamente corretas, um resíduo de última
geração para usina de energia. Nas usinas de transformação de resíduos em energia, os resíduos biodegradáveis serão coletados, processados e transformados em
energia limpa. Assim, criando uma cultura sustentável para cumprir
demandas insaciáveis de energia dos projetos de mineração de criptomoedas
A eficiência, excelência e sustentabilidade do Aster Invest serão impulsionadas pela recuperação de combustível neutro de CO2 da biomassa e, posteriormente,
pelo uso desse combustível para produzir uma energia com emissões extremamente baixas. A energia produzida forçará fazendas de mineração criptográfica,
reduzindo nossa dependência dos já escassos combustíveis fósseis. este
método revolucionário também abordará o excedente de resíduos e crise de déficit de energia.

Hoje, nesta era de avanços tecnológicos e inovação digital, há uma demanda cada vez maior por energia para alimentar essas inovações. Estes
requisitos representam uma ameaça real para o meio ambiente, considerando que a energia necessária é obtida do esgotamento das reservas fósseis.

O Aster Invest está pronto para apresentar uma das soluções de mineração mais avançadas, de autoaprendizagem e ecologicamente corretas, um resíduo de
última geração para usinas de energia. Nos resíduos para usinas de energia, os resíduos biodegradáveis serão coletados, processados e transformados em
energia limpa. Assim, criando uma cultura sustentável para
atender às demandas de energia insaciáveis dos projetos de mineração de criptomoedas.

A eficiência, excelência e sustentabilidade do Aster Invest serão impulsionadas pela recuperação de combustível neutro de CO2 da biomassa e,
posteriormente, pelo uso desse combustível para produzir uma energia com emissões extremamente baixas. A energia produzida força de vontade fazendas
de mineração criptográfica, reduzindo nossa dependência de fósseis já escassos
combustíveis. Este método revolucionário também abordará o excedente de resíduos e a crise de déficit de energia.

Como funciona?
O material residual é coletado em uma área fechada, onde é completamente segregado em massa não biodegradável e biodegradável. Resíduos não biodegradáveis
são então triturados e compactados em tijolos. Esses tijolos e metais segregados são então vendidos e trocados por dinheiro. Por outro lado, os resíduos
biodegradáveis são digeridos por máquinas poderosas disponíveis, que por sua vez produzem estrume e biogás. O estrume é enriquecido e embalado e depois
vendido para obter retornos. O combustível, o biogás, é o nosso principal ativo de negócios que ajuda na geração de eletricidade limpa que, por sua vez, alimenta
nossa cripto-mineração
fazendas. Os retornos obtidos no processo acima são distribuídos aos Investidores / Detentores de Tokens e realimentados no sistema de improvisação.

Mineração (prova de aposta)
A prova de aposta é um método de proteção de uma rede de criptomoeda e obtenção de consenso distribuído por meio da solicitação de que os usuários
demonstrem a propriedade de uma determinada quantidade de moeda. É diferente de sistemas de prova de trabalho que executam algoritmos de hash difíceis para
validar transações eletrônicas. O esquema depende muito da moeda e atualmente não existe uma forma padrão dele. Em outras palavras, os dividendos são pagos
aos investidores do grupo de investimento 3eye usando
este esquema quando eles mantêm fundos em sua carteira 3eye.

MASTERNODE
Esses são computadores que gerenciam uma carteira e tomam decisões, como bloquear transações com o Instant Send, coordenar a mistura de moedas e votar no
orçamento
financiamento. Os Masternodes devem ter garantia, um endereço IP dedicado e serem capazes de funcionar 24 horas por dia sem perda de conexão por mais de 1
hora.
Os Masternodes recebem X% da recompensa do bloco em cada bloco, que é distribuído aos Masternodes um de cada vez, em termos simples, os investidores têm
que comprar / possuir uma quantidade específica de moedas ou token para realmente poderem executar um Masternode (valor dependendo do mínimo definido por
qualquer projeto altcoin que escolhermos configurar o Masternode para você), você coloca aquela quantidade específica de token ou moedas em sua carteira
pessoal que só você pode acessar e nós a teremos vinculada a um servidor virtual privado forte (VPS ) que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, e então
esse nó executa uma taxa específica para a rede em que está e
por sua vez, a carteira vinculada ao VPS é paga porque você está ajudando a rede.
tantas moedas anunciaram seu projeto Masternode, a moeda DASH foi a primeira moeda a apresentar nós mestres no início de 2017, você precisava de mil
dashcoin para começar um, e no início de 2017 o traço valia apenas $ 10, então por $ 10.000 você poderia ter o traço Masternode agora vale quase $ 1 milhão e
qualquer um que carregue um desses está ganhando mais de $ 60.000 em renda passiva apenas por ter o Masternode. Manter um Masternode é como segurar um nó
inteiro na rede, carrega um blockchain e ajuda contra ataques de rede, dependendo da moeda, eles podem fazer muitas coisas diferentes, mistura de moedas,

privacidade,
e a conclusão de transações é o trabalho mais comum do nó.
ele também pode servir como um sistema de governo descentralizado, de modo que as pessoas que possuem um Masternode investem muito naquela moeda e têm
a vantagem de tomar decisões para o futuro da moeda e podem melhorar o valor das moedas porque você não está negociando dia ou vendendo moedas, mas estará
ganhando passivo
renda apenas por hodling.

Obrigado pelo seu interesse no Aster Invest. Junte-se a nós em nosso site ou outra mídia social para obter mais detalhes. Estamos ansiosos para vê-lo lá!

