
 
 

Uppdatering: 2020-05-29 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. 

 

* Framgångsrik trading i maj med AFT/CTT 
 

 

 
 



Det råder väldigt stor osäkerhet gällande världsekonomin, men vår valutatrading via 

AFT/CTT rullar på riktigt fint! 

Den här månaden har levererat riktigt fina +12.54%. 

Inte illa att kunna luta sig tillbaka helt och håller och se kontot stadigt byggas på. 

Nästa månad kommer vi passera över +600% totalt! 

I augusti kommer vi fira 2 år tillsammans med AFT/CTT! 

Vi har nu alltså lagt vår 22:a månad bakom oss, av dessa 22 månader har 21 levererat en 

vinst, det är +95.45% lönsamma månader det! 

 

* EightCap 
 

 
 

Du har säkert fått mejl från CTT där de berättar om sitt nya samarbete med en ny 

broker/mäklare. 

Eightcap är även det en marknadsreglerad och väletablerad mäklare från Australien, precis 

som IC Markets. 

Alla nya personer som vill börja använda CTT:s EA-lösning måste från och med nu gå via 

EightCap, inte IC Markets. 

Vår guide Green Day System kommer att uppdateras med hänsyn till de nya 

förutsättningarna, den nya versionen kommer att finnas ute på DLC Finans medlemsida 

under nästa vecka. 

 

För dig som redan varit igång ett tag och använder IC Markets så behöver du inte göra något 

just nu. 

 

Det man gör nu är man byter ut den tekniska delen med att kunna kopiera alla trades från 

CTT:s EA-lösning. Nu drar man alltså igång ett så kallat MAM-konto via EightCap. 

 

Vad är ett MAM-konto? 

 

MAM stör Multi Account Manager. 

Ett sådant konto gör det möjligt för förvaltare att hantera flera olika konton samtidigt. 

I detta fall är det CTT som är förvaltaren. Men alla pengar hanteras av EightCap. 

CTT har ingen tillgång till våra kontons pengar.  

Men de kan sköta all trading åt oss via sitt konto på EightCap. 

 

Fördelar med den här nya lösningen som CTT tagit fram tillsammans med EightCap är bland 

annat hantering av alla kostnader, det vill säga: 

- Den fast avgiften på £15 per månad och de 20% som CTT debiterar i provision på förgående 

månads resultat hanteras automatiskt av EightCap direkt på ditt konto. 



 

Tidigare har det fungerat så att CTT skickat ut 2st fakturor. 

- Den fasta avgiften på £15. 

- Provisionsfakturan på 20% gällande förgående månadens resultat. 

 

Sedan har vi själva fått betala dessa fakturor via överföringar till AFT/CTT:s bank i 

Storbritannien.  

Nu sköts även allt det här, helt automatiskt. Det vill säga för den som har EightCap som sin 

broker. 

 

Vi kommer själva att testa denna MAM-lösning via EightCap. 

Det går att ha ett konto på IC Markets och följa CTT:s EA-lösning och samtidigt öppna ett nytt 

konto på EightCap och även därifrån följa roboten. 

Det är så vi kommer att göra, vi ligger kvar med vårt IC Markets konto och sätter igång och 

testar med ett EightCap konto parallellt. Då kommer vi ju också kunna se skillnader, för- och 

nackdelar. 

Dessutom har vi fått tydliga indikationer från CTT har som mål att flytta över alla kunder till 

EightCap och denna MAM-lösning.  

Men man behöver först testa hela systemet i skarpt läge med minde antal kunder först. 

Jag säger inte att det är beslutat och att du måste flytta från IC Markets till EightCap. 

Men det kan mycket väl bli så. 

 

Det finns ju stora fördelar med denna lösning, både för CTT och vi som kunder. 

CTT får ju varje månad lägga ner massor av tid för att administrera alla fakturering. 

Men denna lösning så sköter systemen detta helt automatiskt! 

Samma sak för oss som kunder, alla kostnader dras automatiskt istället. 

 

OBS!  
Vi kommer alltså uppdatera Green Day System till nästa vecka. Den nya versionen kommer 

innehålla kompletta instruktioner om hur man öppnar ett MAM-konto på EightCap och hur 

man kopplar ihop detta med CTT! 

  

* Kontakt CTT 
 



  
 

 

Jag önskar dig en riktigt bra helg! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

 


