
 
 

Uppdatering: 2020-02-03 gällande AFT/CTT 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som har valt att gå med i AFT/CTT eller som är på 

gång just nu med att komma igång med AFT/CTT. 

Kommer löpande försöka att förmedla den viktigaste informationen från AFT/CTT. 

Det här är min andra uppdatering det här året. 

 

* Vad hände i fredags? 
 

 

Du ska ha fått ett mejl med en uppdatering från CTT där de går igenom vad som hände i 

fredags. Jag inkluderar även detta mejl i denna uppdatering om du inte skulle fått det mejlet. 

Efter 17 månader i raken med vinst så stängdes årets första månad med förlust. 

Innan fredagen så hade ”roboten” byggt upp ett positivt resultat på cirka +7%. 

Men sedan kom detta… 

 



 
 

Det var en GBP/USD som gick fullständigt emot oss och det gick väldigt snabbt åt fel håll. 
Det här var ju en SELL trade på GBP, men GBP rusade istället upp i pris. 
Detta skedde samtidigt som det var Brexit-time och marknaden skulle stängas för helgen. 
Det här gjorde att man valde att stänga alla öppna trades manuellt för att inte äventyra våra 
konton något mer. Vilket skapade en ordentlig förlust på dessa trades. 
Läs mer om detta i informationen från CTT. 
 

* Vägen framåt och lite ”reality check” 
 

 
 
OK, det sved givetvis att konstatera den första förlusten sedan den här ”roboten” startades 
upp i augusti 2018. 
Det är många av er som får detta nyhetsbrev som varit med länge nu.  
De allra flesta av er har redan tjänat 2X, 3X och till och med 4X på er initiala investering. 
Många av er har också följt mitt råd om att ta ut sin initiala investering och enbart jobba 
vidare med sina vinstpengar. 
Ser lite tråkigare ut för er som nyligen kommit igång med denna ”robot-lösning”. 
Men som CTT skriver så kommer alltså inte ta ut några provisioner för er som ligger minus 
sett till er initiala investering. Det gör att det kommer gå rimligt fort att bygga upp ditt konto 
igen. 



 
När sådant här så är det rätt intressant att se hur olika personer reagerar. 
Reaktionerna ser väldigt olika ut … 
De flesta reagerar med lugn och förståelse, de förstår riskerna. 
De ser möjligheter istället för problem. De konstaterar att det här ger bara mer lärdom inför 
framtiden. 
 
Men sedan finns det dem som alltid reagerar mer eller mindre panikartat. 
”Hej Mikael – kanske läge att stänga helt nu och ta ut alla pengar innan allt går åt pipan” 
  
Vi har ju arbetat med det här konceptet sedan 2018 och det har varit tider tidigare som varit 
turbulenta på olika sätt. 
Det tog exempelvis rätt så lång tid innan AFT kunde erbjuda tillfredställande support till sina 
kunder. Det har man löst nu mera via CTT som sköter all support och kontakt med alla 
kunder. 
Det har varit olika perioder där vi hamnat i jobbiga Draw Downs (negativa öppna trades). 
Den här grafen pekar ut några av dessa perioder. Bland annat november 2018, mars 2019 
och juni 2019. 
 

 
 
DD är något som man får leva på inom forex trading, men det är skönt att slippa! 
En bra EA-lösning ser till att hålla nere dessa DD. 
Alla dessa perioder med hög DD som vi har haft tidigare har ändå alltid slutat gott. 
Det gäller att kunna stå kvar stadigt när det blåser också! 
Ger man upp så fort minsta möjliga hinder eller svårighet dyker upp, då kommer man aldrig 
komma någon vart här i livet! 
 
Men som du ser ovan så har DD varit extremt låga efter juni 2019. 
Det har med riskinställningarna i programvaran att göra. Allt har rullat på som en maskin i 
över ett halvår fram till fredagen den 31:a januari 2020. 
Men det var också ett mycket speciellt tillfälle med Brexit osv. 
17 månader i raken med vinst varje månad visar ändå att den här ”roboten” tillsammans 



med övervakningen från CTT fungerar. 
 
Men… 
 
Självklart förstår jag de finns de som blir oroliga när sådant här inträffar. 
Men då gäller det också förstå helheten! 
 
- Det gäller att förstå som vi alltid har skrivit och påtalat, att valutatrading innebär ett större 
risktagande i jämförelse med exempelvis fonder/aktier. 
Bevisligen finns det också större inkomstmöjligheter inom denna marknad. 
Tycker man att risken är för jobbig att leva med, då ska man INTE vara involverad i 
valutatrading. Då är det bättre att man tar ut sina pengar och gör något helt annat! 
 
-  Det gäller att förstå att inom detta koncept så försöker vi tjäna cirka +10% per månad. 
Snittet ligger just nu på +9.33% per månad enligt informationen från CTT. 
Det handlar alltså om förtjänster PER MÅNAD!  
Banken kan inte erbjuda någon ränta på dina pengar. 
Fonder kan ge positiva resultat, ett bra år kanske +10-30% PER ÅR. 
Aktier kan också ge positiva resultat, ett bra år kanske så mycket som +20-40% PER ÅR. 
Men det är jäkla skillnad att tjäna 9.33% PER MÅNAD i jämförsele med +20-40% PER ÅR. 
Dessutom är det inte så att fonder/aktier också kommer med en hel del risk. 
 
Jag var själv på ett möte förra veckan med min bank gällande placeringar i aktier/fonder med 
ett tidsperspektiv på 5 år. 
De tog fram en mixad portfölj bestående av fonder (bankens egna så klart). 
Förväntad avkastning på 5 år – +24.5% 
 
Självklart är det så att om man satsar på att kunna tjäna cirka +10% per månad på insatt 
kapital så kommer det med ett större risktagande. 
Kan man inte förstå det så ska man inte satsa pengar på den här marknaden, så är det bara! 
 
 
 

* Det här ett mejlet från CTT 
 
 

Dear valued customer, 

 

GBP/USD Trade 

 

There has been a lot of discussion around the recent GBPUSD trade and the 

losses incurred by this trade. A number of you have questioned why a GBPUSD 



trade was taken so close to Brexit and why GBP pairs could not have been 

omitted. Others have gone on to question why the EA was not switched off for 

the entire week. 

 

There are a number of you who feel the recent GBPUSD (short) was certain to 

be a losing trade so close to Brexit. This is a plausible theory and we respect 

everybody is entitled to hold their views and opinions. it is also important to 

acknowledge these are only theories and not always guaranteed to be proven to 

be correct. 

 

The EA placed a GBP/USD trade based on the pre-set technical analysis and 

data from which it functions and has made substantial profits using this model. 

However, as the trade continued to move against us and showed little signs of 

retracement a decision was made to close the trades in order to assess the 

markets and mitigate any further losses, as well as protect our customers 

interests. Unfortunately, losses are an inherent part of forex trading and 

although we would like to continue to make gains on every trade, this is not 

always possible. The EA had made a profit of 7.26% for the month before the 

loss of around 22% on the GBP/USD trade, resulting in a monthly loss of 

14.83% (we appreciate these are average figures and results on some accounts 

will vary). 

 

This is the first ever losing month for the EA which has been trading since 

August 2018. We are very disappointed to have registered a losing month. 

The EA has still managed growth of +408% and average growth of 9.30% 

per month, this can be verified on myfxbook (Please take time to review of 

results to appreciate the growth the EA has achieved). 

 

https://www.myfxbook.com/members/CelestialTT/celestial-trading-

tools/3188764 

 

With the above stats in mind we are hopeful the EA will try and recuperate any 

losses in the coming months, and also those who have been following the EA 

https://celestialtt.us7.list-manage.com/track/click?u=6eae252e7b3083308ca56bc92&id=8171909c90&e=121cfd07b5
https://celestialtt.us7.list-manage.com/track/click?u=6eae252e7b3083308ca56bc92&id=8171909c90&e=121cfd07b5


on or before the 1st October, 2019 will still have an overall profit and those 

following post this date but pre 1st January, 2020 will have only suffered single 

digit losses. Forex is a long term investment and those following the signals of 

the EA should be aware of the risks involved in copying trade signals. 

 

Risk Management 

It has been quite rightly pointed out that in the more recent past the EA has 

been turned off during periods of high volatility, political uncertainty and Brexit 

News. We have always taken the necessary steps to try and mitigate risk 

wherever possible. This has been achieved by the aforementioned above and 

the reduction of lot sizes traded per £1,000. 

 

Those who have been following the EA since August 2018 will be aware that it 

had previously operated on 0.02 lots per £1,000, however we have been using a 

reduced lot size of 0.01 (the smallest lot size possible in Forex) from the 

summer of last year. Despite several requests to increase lot sizes we have 

taken the decision to retain the reduced lot size to try and mitigate risk wherever 

possible. 

 

Brexit 

The Brexit deadline of 31/01/2020 was not breaking news, there were no votes 

that would be taking place and there were no scheduled news releases before 

markets closed. The markets had anticipated this event would occur and 

generally such events are priced into the market. It was for this reason the EA 

was not closed. 

 

Political Uncertainties 

We have seen over recent months the uncertainties surrounding the 

impeachment of President Trump, the killing of Iranian General Soleimani as 

well as rising tensions in the Middle East. All of these events can impact trading 

conditions and the EA has been actively and successfully trading during these 

turbulent times. 

 



 

Conclusion 

We hope the above has clarified matters and would like to reassure you that we 

are continuously trying to improve the EA and the services we offer. We hope 

you will have noticed our continued investment in the website, social media 

tools, and our upcoming messaging app designed exclusively for our users. 

 

Our business model is one that only allows us to profit when those following our 

signals profit, therefore any losses experienced by our followers have a direct 

impact on us too. With our high-water mark billing system we will not bill any 

clients until they do not recover their initial losses and reach their original 

opening balance. The decision to close the trades was not taken lightly and was 

made with the best interests of our loyal customers in mind. 

 

We hope you will continue to follow our EA signals and as part of our 

commitment to you and appreciation of your loyalty we have decided to wave 

the subscription fee for February, 2020. 

 

* Kontakt CTT 
 

  
 

 

Jag önskar dig en bra vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 



 

 


