
 
 

Uppdatering: 2020-03-18 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 tredje uppdatering det här året. 

 

* Valutahandel i extremt oroliga tider 
 

 
 

Jag har sagt det tidigare, även fast vi skulle gå in i en lågkonjunktur så kommer alltid 

valutahandeln att rulla på som tidigare.  

Det vill säga att valutahandeln inte påverkas direkt av olika konjunkturer som exempelvis 

börsen. 

2019 var ju ett ”enkelt” år för alla som satsade pengar på börsen, då kurserna fortsätta stiga 

till nya och högre nivåer hela tiden. Vi hade en högkonjunktur. 

Just nu är det helt tvärtom, kurserna faller och det känns väldigt riskfyllt att satsa pengar på 

börsen. Men det går fortfarande att tjäna pengar på valutahandel! 

Det är dock viktigt att förstå att den extrema situationen som just nu råder i världen även 

gör valutahandeln betydligt mer riskfylld. Det råder betydligt större volatilitet på marknaden 



vilket gör att valutakurserna kan röra på sig (upp och ned) väldigt snabbt och mycket. 

Här finns det givetvis även stora möjligheter när kurserna rör sig mycket, det går att tjäna 

mer pengar men det innebär också en större risk. 

AFT/CTT har sagt att de bevakar marknaden hela tiden. Men målet är att låta ”roboten” få 

jobba så mycket som det går, även i dessa oroliga tider.  

Men de kommer också att stänga av ”roboten” till och från, beroende på vad som händer. 

Känner du dig själv osäker och skulle fördra att inte ha igång ”roboten” just nu, kan du alltid 

logga in på CTT och helt enkelt stänga av ”roboten”.  

Annars är det helt och håller CTT som sköter allt, när ”roboten” ska vara på eller av. 

Igår 17/3 så blev det en +1% dag! 

 

 
  

Förra veckan hade vi dock en svettig trade gällande valutaparet NZD/USD. 

Du ska ha också fått information om den här traden direkt från CTT, i en uppdatering som 

skickades ut den 15:e mars. En del gjorde vinst på denna trade, andra förlorade pengar. 

Allt finns förklarat i den uppdatering som skickades ut från CTT, här är informationen om just 

denna trade: 

 



 

 

* Mitt möte med AFT/CTT i London 

 
Det hade varit på gång ett bra tag, sedan dök möjligheten upp för mig att åka och träffa 

teamet bakom AFT/CTT och andra partners som jobbar aktivt med AFT/CTT. 

Kanske inte ett helt optimalt att resa iväg i dessa Corona-tider. Men som du också vet så har 

hela den här viruschocken eskalerat senaste tiden till helt oanade nivåer. 

När jag väl bestämde mig för att åka såg det ut på ett sätt, när jag väl var hemma igen så såg 

det ut på ett helt annat sätt. 

Jag har jobbat med AFT/CTT sedan sensommaren 2018, men hade alrig träffat personerna 

bakom detta koncept. Kände att jag behövde få reda på mer, knyta en närmare kontakt, få 

veta mer om hur det här företaget är uppbyggt och hur deras planer ser ut för framtiden. 

Ju mer information och kontakter jag kan få, desto mer kan jag också förse dig med mer 

information och hjälp.  



Många av er som läser denna uppdatering har också varit med sedan hösten 2018, ni vet 

också hur det varit under resan. Den första tiden var supporten från AFT i princip obefintlig. 

Det var svårt att få svar på sina frågor. Sedan var det också många förändringar som skedde i 

början, de bytte bland annat betalningslösningar flera gånger om. 

Jag har nu en bättre bild om vad som verkligen hände då. 

I början var det 4st killar som startade upp AFT. 

Det var Sam, hjärnan bakom själva roboten. Sedan James, Scott och Jon som skulle ta hand 

om kunderna och partners. Alla dessa personer hade kunskap och erfarenhet inom 

valutahandel, men väldigt lite erfarenhet när det gäller att starta och bygga upp företag. 

AFT blev snabbt väldigt populärt och man gick från 0 kunder till över 1000 kunder på nolltid. 

Det var helt klart något man inte riktigt klarade av, klassiskt fall av ”växtverk” blandat med 

oerfarenhet. 

Man valde först att jobba med PayPal som betalningslösning, deras konto frystes väldigt 

snabbt av PayPal vilket givetvis skapade problem. Sedan gick man vidare med Revolut för att 

kunna ta betalt för sin tjänst. Nya problem, Revolut frös också deras konto.  

Det här med betalningslösningar idag är inte en enkel lösning när man börjar hantera mycket 

pengar som kommer in från olika delar av världen. 

Man har sedan en lång tid lyckas lösa dessa problem, dessutom fått ut sina pengar från 

PayPal och Revolut. 

Men det var när man kom i kontakt med CTT (Celestial Trading Tools) som man började få 

ordning på sina betalningslösningar och även administrationen. 

CTT tillsammans med externa finansiärer klev in och köpte upp AFT. James och Scott finns 

inte längre kvar i nuvarande uppställning.  

Sam sköter fortfarande ”roboten” precis som tidigare, Jon jobbar framförallt med partners. 

CTT har hand om all annan kommunikation med kunder och all administration. 

Idag har man ett team av folk som jobbar på CTT som sköter supporten och 

kommunikationen. 

Planen är att på sikt kunna erbjuda flera ”robot-lösningar” till oss kunder. 

Bland annat har det ju bland annat pratats om en ”robot-lösning” som jobbar med trading 

inom guld. När jag var i London så var det också klart att denna produkt skulle lanseras nu. 

Men sedan kom allt det här med Corona igång… 

 

 
 



Därför är detta projekt nu skjutet på framtiden. 

Det man däremot redan nu lanserat är deras nya app! 

 

* CTT nu som app! 

 

 
 

Tanken med appen är att kunna hålla oss alla uppdaterade kring vad som händer helt enkelt. 

Du bör ha fått ett nyhetsbrev direkt från CTT om denna app och hur man laddar ner den till 

sin telefon/surfplatta, detta nyhetsbrev skickades ut 2020-03-17. 

Denna app finns tillgänglig nu för både Apple och Android användare! 

 

För att kunna registrera sig för denna app måste du ange dina personliga uppgifter inklusive 

ditt MT4-konto. Dina uppgifter gällande ditt MT4-konto har du fått via IC-Markets! 

 

 
 

 

* Kontakt CTT 
 



  
 

 

Jag önskar dig en bra vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

 


