Giới thiệu Tập đoàn Đầu tư ThirdEye.

Nhà triết học và nhà văn Trung Quốc Lão Tử đã từng nói: "Chìa khóa để tăng trưởng là sự giới thiệu các chiều cao hơn vào nhận thức
của bạn". Nhóm đầu tư ThirdEye giới thiệu cho bạn một chiều hướng tăng trưởng tài chính cao hơn, một nền tảng giao dịch hiện đại,
được thúc đẩy bởi khả năng vô tận của siêu máy tính và sự can thiệp của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Một khi chỉ có sẵn cho
các quỹ đầu tư lớn nhất, nền tảng giao dịch này được độc quyền mở khóa cho bạn. Lấy nó bây giờ!

Xác định nhóm đầu tư ThirdEye
Tập đoàn đầu tư ThirdEye là một công ty cho vay và cho vay tư nhân / thương mại tiên tiến trong những năm gần đây đã thành lập quỹ
tăng trưởng tiền tệ và tiền tệ dựa trên nền tảng vốn, cung cấp một nền tảng thu hút vốn (CGP), kinh doanh và khai thác cho người dùng,
nền tảng này là đỉnh cao của một giấc mơ lâu đời - Để mang lại sự kỳ diệu của Trí tuệ nhân tạo (AI) cho thế giới kinh doanh, và làm cho
nó dễ tiếp cận với công chúng.

Nhóm đầu tư ThirdEye SATB
(State of the Art Trading Bot)
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Tại trung tâm của nhóm đầu tư ThirdEye, chúng tôi gọi là SATB. SATB là một thuật toán tự học, một thuật toán giao dịch dựa trên AI,
vượt trước thời đại của chúng ta và các 'bot giao dịch' khác có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, nó không phải là hoạt động bình
thường của hệ thống giao dịch được nạp tiền trước của nhà máy. Nó là một cái gì đó thực sự thông minh, một cái gì đó rực rỡ mà
nó học hỏi từ mọi giao dịch, mọi giao dịch mà nó tạo ra.
Tự - Sự ngẫu hứng là từ chứng minh quá trình đằng sau Nhà nước Thương mại Nghệ thuật Bot, SATB. Đối với người dùng của chúng
tôi, điều đó có nghĩa là giờ đây họ có thể tận dụng lợi thế của một số công nghệ tiên tiến, tiên tiến vốn chỉ có sẵn cho các quỹ
phòng hộ lớn nhất thế giới; và kiếm được lợi nhuận đáng kể cho khoản đầu tư của họ.

Làm việc của nhóm đầu tư ThirdEye

1. Users lend money to ThirdEye Investment group
2. SATB spells its charms and generates a return over
investments through Foreign exchange and digital assets
trading/mining and Arbitrage in international Markets.
3. The lender gets a substantial share of the profits generated
& the remaining (excess) is plowed back into advancing SATB’s
capabilities. This augments the intellectual property valuation.
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Tập đoàn TEI SATB khác nhau như thế nào?
Nhóm đầu tư ThirdEye SATB là một hình ảnh thu nhỏ của cả giao dịch thủ công lẫn tự động. Ngay cả những giải pháp tự động hóa giao
dịch tốt nhất hiện có trên thị trường hiện nay chỉ sử dụng một chiến lược giao dịch STATIC duy nhất. Ngược lại, nhóm đầu tư ThirdEye SATB
sử dụng thuật toán tự học thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Điều đó có nghĩa là trong điều kiện đơn giản là thay vì sử dụng một vài
phương thức giao dịch cố định mỗi lần, nhóm đầu tư ThirdEye học với mọi giao dịch mà nó tạo ra và tiếp tục cải thiện chiến lược giao
dịch của mình với tốc độ nhanh. Thuật toán hiện tại của SATB đã được trang bị với nhiều năm đào tạo dữ liệu để bạn có thể hưởng lợi từ
tất cả những quyền đó ra khỏi cổng. Cải tiến quan trọng này là nước sốt bí mật của chúng tôi và đây là những gì tạo nên sự khác biệt.
Luộc xuống theo các thuật ngữ toán học, nhóm đầu tư ThirdEye SATB sử dụng:
Phân tích kỹ thuật chất lượng cao (TA) với dữ liệu thị trường kết luận (MD) và kết hợp chúng để thực hiện giao dịch tần số cao (HFT) được
hỗ trợ bởi đội ngũ thương nhân có kinh nghiệm lâu dài và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại sao bạn nên quan tâm đến nhóm đầu tư ThirdEye?
Nó đơn giản như thế này ... Tất cả những người cực kỳ thành công trên thế giới đều có một điểm chung: Họ nghĩ trước thời đại và đi trước
đường cong. Họ có tầm nhìn cho tương lai. Nếu bạn tự tính trong giải đấu đó (hoặc muốn), bạn không cần thêm bất kỳ lý do nào để
quan tâm.

Tìm kiếm thêm MỘT lý do?
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều hơn nữa!
Không gian mật mã trình bày một cơ hội cho một số mặt tích cực đặc biệt vì nó cũng như nhược điểm. Chúng tôi có thể tăng khả năng
này lên các cấp độ hoàn toàn mới bằng cách sử dụng một số công nghệ tiên tiến, hiện đại. Chúng tôi kết hợp
Trí thông minh nhân tạo với mô hình toán học vững chắc và phân tích kỹ thuật chất lượng cực cao. Điều này làm cho nhóm đầu tư
ThirdEye của chúng tôi SATB trở thành sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng khéo léo và máy của con người.









An ninh và yên tâm
Lợi nhuận vượt trội
Cách tiếp cận khoa học
Thân thiện với người dùng
Nhóm hỗ trợ nhanh
Lòng tin
Bảo lãnh đầu tư

Modus Operandi
Bạn thuê tiền của mình cho nhóm đầu tư ThirdEye và sau đó được đầu tư vào thị trường (thị trường ngoại hối, thị trường tiền điện tử, hàng
hóa và khai thác), lợi nhuận từ giao dịch này sau đó được chia sẻ một cách đáng kể và theo quy định cho các nhà đầu tư mỗi 24 giờ.
Lợi nhuận được dựa trên thu nhập thương mại được thực hiện bởi thuật toán giao dịch SATB vào ngày đó. Với một phạm vi đặc biệt hẹp
của ngày-to-ngày cơ sở, bạn bắt đầu tích lũy phần của bạn của thu nhập thương mại trong tài khoản nhóm đầu tư ThirdEye của bạn.
Tóm lại, nhóm đầu tư ThirdEye cung cấp lợi nhuận SATB từ 30% đến 60% + mỗi tháng cho số tiền CGP của bạn.
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CGP- Kế hoạch đầu tư
(Forex, crypto, ETFs)

CGP Amount

$ 2000 - $5,000

Interest
(Paid Daily)

0.5% Up to

Initial Capital
Released

Profit Withdrawal

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

Monthly

After 160 Days

bi-monthly/monthly

15% Per
Month

$ 5010 - $10,000

1.35% Up to
40.5% Per
Month

$ 10,010 - $20,000

1.5% Up to
45% Per
Month

$20,010 - $100,100

1.66% Up to
50.1% Per
Month

$100,100 - infinity

2% Up to 60%
Per Month

NFP
NonFarm. Báo cáo biên chế đo lường số lượng công việc đã thêm hoặc bị mất trong nền kinh tế Mỹ trong tháng trước. Nó được
phát hành thường vào ngày thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng, lúc 8:30 EST. Nó được xuất bản bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ.
Báo cáo này là quan trọng bởi vì Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và tiền tệ của nó (đô la Mỹ) là tiền tệ dự trữ toàn cầu.
Nhiều nền kinh tế chốt (tie) giá trị tiền tệ của họ với đồng tiền dự trữ, nhiều mặt hàng như vàng và dầu được định giá bằng tiền dự trữ
và nợ của nền kinh tế địa phương được định giá theo loại tiền tệ của chính nó.
Báo cáo NFP, vì tầm quan trọng của nó đối với đồng tiền dự trữ, có xu hướng di chuyển tất cả các thị trường: tiền tệ, chứng khoán,
kho bạc, lãi suất và hàng hóa. Nó làm như vậy ngay lập tức sau khi phát hành dữ liệu kinh tế và đôi khi rất đáng kể.
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NFP AMOUNT

INTEREST

CAPITAL

PROFIT

RELEASE

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

Kế hoạch yêu cầu VAY
Yêu cầu bằng văn bản phải được gửi cho công ty (TEI Group) với mục đích cho vay được đính kèm trong thư, thư phải được viết trong
tiêu đề thư của cơ sở và kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu cần). , anh / cô ta hoặc người đại diện của nó sẽ ghé thăm
chi nhánh bí danh của chúng tôi tại UAE để gặp gỡ và xử lý them

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

Lưu ý: Tiền gửi có thể được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ quốc gia của TEI hoặc tương đương với tiền nội tệ của khách hàng.
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Blockchain
Công nghệ Blockchain đang chứng minh là một trong những công nghệ có ảnh hưởng nhất của thời đại chúng ta. Về mặt tác
động, nó sẽ ngang bằng với Internet và PC. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng tôi có một giải pháp đã được chứng minh
là hoàn toàn không thay đổi và cực kỳ an toàn chống lại bất kỳ và tất cả các loại hack, nứt và cố gắng giả mạo. Điều này mở ra
một thế giới hoàn toàn mới về khả năng của những gì có thể được thực hiện với công nghệ này.

Bảo vệ
Câu đố lớn nhất được giải quyết bằng công nghệ blockchain là an toàn. Trước khi sự ra đời của blockchain, bất cứ điều gì trên
internet đã được coi là dễ bị tấn công và lỗ hổng.
Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, công nghệ Blockchain đã đưa ra một giải pháp đã được chứng minh là không thể xuyên thủng
được với tất cả các loại nỗ lực hack từ khắp nơi trên thế giới. Với nhóm đầu tư ThirdEye, bạn có cùng mức độ bảo mật trong tất cả
các giao dịch của bạn với chúng tôi. Bạn có thể được xác định, biết rõ rằng tài sản kỹ thuật số của bạn được bảo mật và bảo vệ. You
are not a launch, but you can be started.

Nhóm đầu tư ThirdEye Xử lý chất thải để khai thác ... Tạo sự khác biệt!
Mining (proof-of-work)
Trong các mạng cryptocurrency, như chúng ta đều biết khai thác là xác thực các giao dịch. Đối với nỗ lực này, thợ mỏ thành công có
được tiền điện tử mới như một phần thưởng. Phần thưởng làm giảm phí giao dịch bằng cách tạo ra một khuyến khích bổ sung để đóng
góp vào sức mạnh xử lý của mạng. Tỷ lệ băm tạo ra, xác nhận bất kỳ giao dịch nào, đã được tăng lên bằng cách sử dụng các máy
chuyên dụng như FPGA và ASIC chạy các thuật toán băm phức tạp như SHA-256 và Script. Cuộc chạy đua vũ trang cho các máy rẻ
hơn nhưng hiệu quả này đã được tính từ ngày tiền điện tử đầu tiên, với nhiều người mạo hiểm vào thế giới tiền tệ ảo, tạo ra băm cho việc
xác nhận này đã trở nên phức tạp hơn nhiều trong những năm qua. số tiền lớn để sử dụng nhiều ASIC hiệu suất cao.
Do đó, giá trị của đồng tiền thu được cho việc tìm kiếm băm thường không biện minh cho số tiền chi cho việc thiết lập máy móc, các cơ
sở làm mát để khắc phục lượng nhiệt khổng lồ mà chúng tạo ra và điện cần thiết để chạy chúng, hôm nay thời đại của tiến bộ công nghệ
và đổi mới kỹ thuật số, có một nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng để thúc đẩy những đổi mới này. Những yêu cầu này đặt ra một
mối đe dọa thực sự cho môi trường xem xét, năng lượng cần thiết thu được từ sự suy giảm trữ lượng hóa thạch.
Nhóm đầu tư ThirdEye là tất cả các thiết lập để giới thiệu một trong những tiên tiến nhất, tự học và giải pháp khai thác thân thiện với môi
trường, một nhà nước-of-the-nghệ thuật chất thải cho nhà máy năng lượng. Trong các nhà máy xử lý chất thải, năng lượng phân hủy
sinh học sẽ được thu gom, xử lý và chuyển thành năng lượng sạch. Do đó, tạo ra một nền văn hóa bền vững để đáp ứng nhu cầu năng
lượng vô độ của các dự án khai thác tiền điện tử
Hiệu quả, sự xuất sắc và tính bền vững của nhóm đầu tư ThirdEye sẽ được thúc đẩy bằng cách thu hồi nhiên liệu trung hòa CO2 từ sinh
khối và tiếp tục sử dụng nhiên liệu này để tạo ra năng lượng với lượng khí thải cực thấp. Năng lượng sản xuất các trang trại khai thác mỏ
mã hóa ý chí, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đã khan hiếm của chúng ta. Phương pháp mang tính cách mạng này cũng
sẽ giải quyết vấn đề Thặng dư chất thải và khủng hoảng năng lượng.

Hôm nay trong thời đại của tiến bộ công nghệ và đổi mới kỹ thuật số, có một nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng để cung cấp năng
lượng cho những đổi mới này. Những yêu cầu này đặt ra một mối đe dọa thực sự cho môi trường xem xét, năng lượng cần thiết thu
được từ sự suy giảm trữ lượng hóa thạch.
Nhóm đầu tư ThirdEye là tất cả các thiết lập để giới thiệu một trong những tiên tiến nhất, tự học và giải pháp khai thác thân thiện với môi
trường, một nhà nước của các chất thải nghệ thuật cho nhà máy năng lượng. Trong chất thải cho các nhà máy năng lượng, chất thải
phân hủy sinh học sẽ được thu gom, xử lý và chuyển thành năng lượng sạch. Do đó, tạo ra một nền văn hóa bền vững để đáp ứng nhu
cầu năng lượng vô độ của các dự án khai thác tiền điện tử.
Hiệu quả, sự xuất sắc và tính bền vững của nhóm đầu tư ThirdEye sẽ được thúc đẩy bằng cách thu hồi nhiên liệu trung hòa CO2 từ sinh
khối và tiếp tục sử dụng nhiên liệu này để tạo ra năng lượng với lượng khí thải cực thấp. Năng lượng sản xuất các trang trại khai thác mỏ
mã hóa ý chí, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đã khan hiếm của chúng ta. Phương pháp mang tính cách mạng này cũng
sẽ giải quyết vấn đề Thặng dư chất thải và khủng hoảng năng lượng.

Làm thế nào nó hoạt động?
Chất thải được thu gom trong một khu vực kín, nơi nó được tách biệt hoàn toàn thành khối không phân huỷ sinh học và phân hủy sinh
học. Chất thải không phân huỷ sinh học sau đó được nghiền nát và nén thành gạch. Những viên gạch và kim loại tách biệt sau đó được
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bán và đổi lấy tiền. Mặt khác, chất thải phân hủy sinh học được tiêu hóa bằng máy móc mạnh mẽ có sẵn, do đó mang lại phân bón và
khí sinh học. Phân bón làm cho con đường của nó để làm giàu và đóng gói và sau đó được bán để có được lợi nhuận. Nhiên liệu, khí
sinh học, là tài sản kinh doanh quan trọng của chúng tôi giúp tạo ra điện sạch, từ đó cung cấp năng lượng cho các trang trại Crypto Khai thác mỏ của chúng tôi. Các lợi nhuận thu được từ quá trình trên được phân phối cho các nhà đầu tư / chủ sở hữu thẻ và đưa trở
lại vào hệ thống để ứng biến.
Khai thác (Proof-of-stake)
Bằng chứng cổ phần là một phương pháp đảm bảo mạng lưới tiền điện tử và đạt được sự đồng thuận phân tán thông qua yêu cầu người
dùng thể hiện quyền sở hữu một số tiền nhất định. Nó khác với các hệ thống chứng minh hoạt động chạy các thuật toán băm khó để
xác thực các giao dịch điện tử. Đề án phần lớn phụ thuộc vào đồng xu, và hiện tại không có hình thức tiêu chuẩn nào của nó. Nói
cách khác, cổ tức được trả cho các nhà đầu tư nhóm 3eye đầu tư bằng cách sử dụng chương trình này khi họ giữ tiền trong ví 3eye
của họ.

MASTERNODE
Đây là những máy tính chạy ví và đưa ra quyết định, chẳng hạn như khóa giao dịch bằng tính năng Gửi tức thì, phối hợp trộn tiền
xu và bỏ phiếu cho ngân sách. Masternodes được yêu cầu phải có tài sản thế chấp, một địa chỉ IP chuyên dụng, và có thể chạy 24
giờ một ngày mà không mất hơn một giờ mất kết nối.
Masternode được trả X% phần thưởng khối trên mỗi khối, được phân phối cho Masternode một lần, theo đơn giản, nhà đầu tư phải
mua / sở hữu một số tiền cụ thể hoặc mã thông báo để thực sự có thể chạy Masternode (số tiền tùy thuộc vào thiết lập tối thiểu bởi
bất kỳ dự án altcoin nào mà chúng tôi chọn để thiết lập Masternode cho bạn), bạn đặt số lượng mã thông báo hoặc tiền xu cụ thể
đó vào ví cá nhân của mình mà chỉ bạn mới có thể truy cập và chúng tôi sẽ liên kết với máy chủ riêng ảo mạnh mẽ (VPS) ) chạy 24
giờ một ngày và 7 ngày một tuần, và sau đó nút đó thực hiện một khoản thuế cụ thể cho mạng mà nó đang bật và đến lượt chiếc
ví được liên kết với VPS được thanh toán bởi vì bạn đang trợ giúp mạng.
Rất nhiều đồng tiền đã công bố dự án Masternode của họ, tiền xu DASH là đồng tiền đầu tiên giới thiệu các nút chủ vào đầu năm
2017, bạn cần một nghìn dashcoin để bắt đầu, và vào đầu năm 2017 chỉ có giá trị 10 đô la, vì vậy với 10000 đô la bạn có thể có dấu
gạch ngang Masternode bây giờ nó có giá trị gần 1 triệu USD và bất cứ ai mang theo một trong số này đang kiếm được hơn $
60000 trong thu nhập thụ động chỉ bằng cách giữ Masternode. Nắm giữ một Masternode giống như giữ một nút trên mạng, nó
mang một blockchain và giúp nó khỏi các cuộc tấn công mạng, tùy thuộc vào đồng xu họ có thể làm nhiều thứ khác nhau, trộn
tiền, bảo mật và hoàn thành giao dịch là công việc phổ biến nhất của nút.
nó cũng có thể phục vụ như một hệ thống chính phủ phi tập trung, vì vậy những người sở hữu một Masternode được đầu tư rất nhiều
vào đồng tiền đó và có lợi thế trong việc đưa ra quyết định cho tương lai của đồng xu và có thể cải thiện giá trị tiền xu vì bạn không
giao dịch trong ngày hoặc bán tiền xu nhưng sẽ được thu nhập thụ động chỉ bằng cách lắc lư. Chúng tôi ở nhóm đầu tư ThirdEye
nhìn thấy cơ hội này như một
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nhóm đầu tư ThirdEye Vui lòng tham gia với chúng tôi trên trang web của chúng tôi hoặc các
phương tiện truyền thông xã hội khác để biết thêm chi tiết. Chúng tôi rất mông được gặp bạn ở đây!
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