
 
 

Uppdatering: 2020-08-18 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. 

 

* Uppdatering augusti om och från CTT 
 

 
 

AFT/CTT har nu varit igång med EA och live trading i 2 år. 

Vi har som varit med tidigt har kunnat se våra konton öka flera gånger helt passivt. 

Bra så långt, frid och fröjd. 

 



Den situation vi är inne i just nu är något som vi aldrig tidigare varit med om. 

Vi har fortfarande problem med den där USD/JPY traden som ligger öppen med stor DD. 

För första gången sedan starten så har CTT aktiverat en så kallad hedge-strategi för att ta oss 

ut från denna position och för att sänka risken. 

 

Med vad är då denna hedge-strategi för något och hur fungerar det? 

 

Svar direkt från CTT: 

- The hedge is pre-program set parameters that work off many indicators and trigger points, 

as well as factoring market sentiment into the decision making process. We are unable to 

reveal exactly how this strategy works as it would provide some insights into the 

programming of the EA and we hope you can appreciate that we simply cannot reveal this 

information. 

 

Men hur lång tid kommer det att ta ungefär för att krångla oss ur denna situation med 

denna DD? 

 

Svar direkt från CTT: 
- As for time frames, unfortunately we would but unable to offer. Risk management and capital 

preservation is and will always remain our number one priority and we are prepared to take as long 

as we need to successfully navigate and manage our way out of this trade of all of our clients. 

 

Det är alltså helt omöjligt att svara på hur lång tid det kommer att ta, men CTT gör vad de 

kan för att vi ska kunna ta oss ur denna situation så smärtfritt som möjligt. 

Det ska också säga att vi har även under augusti ändå kunna se att CTT EA har stängt en del 

trades löpande med god avans. 

 

 
 

Med gott om tid kvar denna månad ligger vi redan på +10.62% när det gäller stängda trades. 

 

Dessutom gick CTT ut med ett mejl förra veckan till alla medlemmar om man startar upp en 

andra EA-lösning, CTT EA 2.0. 

Du borde också fått detta mejl, men här kommer det viktigaste från det mejlet: 

 



 



 
 

Några andra frågor som jag ställde och svar på dessa nedan… 

 

Q. Does EA 2.0 look for the same trade entry criteria as version 1.0? 

A. Yes, the EA 2.0 looks for the same entry criteria as EA1.0.  

 

Q. Does it work in the same way, what's different from version 1.0? 

A. Yes, the EA2.0 works the way however, the only main difference between the two is that 

EA2.0 will trade 0.01 per £2,000 but instead of only allowing two open pairs at once this will 

now allow three open pairs at once. 



 

Hur kommer jag personligen göra kring det här med CTT EA 2.0 ? 

 

Personligen tycker jag det låter bra med CTT EA 2.0 och jag är rätt så övertygad om att denna 

EA kommer att kunna löpande leverera bra resultat. 

Men jag har ingen brådska med att aktivera ytterligare en EA i detta läge. 

Jag har CTT EA 1.0 både på IC Markets och Eightcap och har mycket andra projekt som jag 

arbetar med just nu, därför kommer jag vänta med att aktivera en CTT EA 2.0 för tillfället. 

Kan bli aktuellt senare under hösten. 

Du väljer självklart helt fritt hur du ska göra, är du intresserad av att komma igång med CTT 

EA 2.0 så behöver du följa instruktionerna enligt det mejlet från CTT. 

I detta fall går det både att använda IC Markets och Eightcap, välj själv. 

 

Behöver du hjälp med att komma igång med CTT EA 2.0 så måste du kontakta CTT kring 

detta. 

Samma sak gällande frågor gällande CTT EA 2.0 och aktuell hedge trade osv. 

 

Kontakta CTT på: support@celestialtt.com  

 
 

 

Med vänlig hälsning  

Mikael Eriksson 

DLC Finans 
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