
 
 

Uppdatering 2020-11-23 
 

Det här nyhetsbrevet och uppdateringen går ut till dig som är med i CFX via DLC Finans. 

Vi samarbetar med FXNetwork (Göran Carlfors med kollegor) i detta projekt. 

Jag kommer löpande skicka ut detta nyhetsbrev med senaste informationen om CFX. 

Men jag rekommenderar också alla som är med i CFX att gå med i FXNetwork och deras Facebook-

grupp. 

 

Du hittar denna grupp här: 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork 

 

I FXNetworks Facebook grupp får du löpande information om vad som händer inom CFX. 

Du får information om när det arrangeras webinar, du får utbildning gällande olika delar 

inom CFX. Du kan även få hjälp och support direkt på FB-sidan. 

Vi har en mycket stark organisation bakom denna satsning inom CFX. 

DLC Finans har ett nära samarbete med teamet bakom FXNetwork som består av Göran 

Carlfors (som känner sedan tidigare) + hans tre kollegor som alla har arbetat med 

valutatrading. 

 

* Förra veckans resultat inom CFX 
 

 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork


 

Utmärkta +5.73% i förra veckan, men vad innebär det i praktiken? 

Så här ser det ut beroende på vilket tradingpaket du har! 

Det här alltså de passiva inkomsterna från förra veckans trading. 

Vill du kunna tjäna ännu mer varje vecka, kan du också jobba med den aktiva delen och visa 

CFX för andra! 

 
 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 
 

Nå de större intäkterna varje vecka genom att uppgradera ditt tradingkontrakt på CFX. 

Du behöver alltså inte vänta på att ditt tradingkontrakt ska tradas ut först! 

Säg att du har ett $1000 tradingkontrakt men vill kliva upp på nästa steg som är $2000, då 

betalar endast mellanskillnaden – det vill säga $1000. 

 

Den här videon visar hur det fungerar att uppgradera ditt konto på CFX till ett större 

tradingkontrakt: 
https://youtu.be/yG-nQqm8RAs 

 

Det finns även video inne på CFX sida när du väljer att klicka på UPGRADE-knappen. 

 

* CFX fortsätter att utvecklas och växa! 

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs


 
 

Just nu är tillväxten av nya CFX medlemmar runt om i världen explosiv, nu 119 715 

medlemmar. 

Företaget betalar alla uttag inom 72 timmar och har redan hanterat inte mindre än 396 

000st utbetalningar. 
 

 
 

På förra veckans event berättade man också om den nya copy-trading-tjänsten som kommer 

att lanseras av CFX. Men just nu vet vi inte så mycket mer, där får vi återkomma med mer 

information. 

 

* Krånglar din bank? 



 
 
Har fått mejl som berättar om problem när de försöker göra insättningar med kort till 

exempelvis Wirex. Pengar man vill använda för att köpa Bitcoin för att senare kunna 

genomföra köp på CFX. 

Bankerna gör vad de kan för att stoppa denna utveckling med digitala valutor. 

De vill givetvis behålla full kontroll över hela finansmarknaden.  

Kryptovaluta är tydligt något man är väldigt oroade över. 

Men vad gör du då när banken stoppar dig från att göra en insättning på exempelvis Wirex? 

Oftast handlar det om att det är en korttransaktion man försöker genomföra, men 

beställningen går inte igenom. 

Banken har troligtvis gått in och stoppat din affär! 

 

Har du haft problem med detta? 

Det finns alltid andra vägar att ta… 

Visst, kanske tar lite längre tid, men det finns olika alternativ som vi kan använda oss av.  

Om du behöver hjälp inom detta, hör av dig till mig så skickar dig en PDF där jag går igenom 

andra möjligheter för att kunna genomföra dina köp.  

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     


