
 
 

Uppdatering 2020-12-17 
 

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. 

 

*Utbildningswebinar ikväll 20:30 med FXNetworks 

 
Ikväll kommer vi köra årets sista utbildningswebinar för dig som är med i CFX. 

Mer information om hur man ska tänka gällande de olika paketen, när man ska uppgradera 

osv. 

 

Det här är torsdagens ZOOM länk, logga in strax före 20:30 om du vill vara med och lyssna: 

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


https://us02web.zoom.us/j/85122181725?pwd=clNTM2lUMEhRN1k3SkNLT2JZN05mdz09 

 

 

* Bitcoin når sin högsta kurs någonsin! 
Då passar det bra att få ta fram den här bilden igen… 

 

 
 

Jag har under den tiden jag arbetat med CFX haft kontakt med många av er som fått 

problem med bankerna som gör vad de kan för att stoppa dig från att hålla på med 

Bitcoin/kryptovaluta. 

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. Men banken stoppar din korttransaktion! 

Bankerna kan av så kallade ”säkerhetsskäl” tillämpa särskilda begränsningar för kortets 

användning. 

Här pratar man om vilket land det skulle handla om. Men även belopp och miljö.  

Låter lite abstrakt när man pratar om ”miljö”. Men det är inom detta begrepp som jag vet att 

bankerna klassar kryptovaluta. En opassande miljö helt enligt banken …  

 

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

De vill givetvis behålla full kontroll över hela finansmarknaden.  

De tjänar inga pengar om du och jag handlar med kryptovaluta. 

 

 
 

Men det här visar ju med all tydlighet också att banken inte är speciellt intresserad av dig 

https://us02web.zoom.us/j/85122181725?pwd=clNTM2lUMEhRN1k3SkNLT2JZN05mdz09


och dina behov som kund. Banken vill tjäna pengar på dig genom att bland annat erbjuda 

sina egna fonder där de kan år efter år ta ut stora avgifter på ditt sparande! 

Bankerna hänvisar ofta sin kritik gällande Bitcoin till att det används för pengatvätt. 

Samtidigt som de själva aldrig kan hålla sina fingrar från syltburken… 

 

 
 

I början av det här året hade jag själv ett möte med min bank gällande placering av pengar. 

Deras råd gick helt ut på placeringar i olika fonder, bara deras egna fonder! 

Den här fonden skulle jag lägga tyngdpunkten av mina pengar enligt banken. 

Swedbank Robur Selection 25 som i år levererat +1.74%. 

Det vill säga sämre än Stockholmsbörsen (index) i år! 

 

 
 

Inget för mig, jag valde mina egna vägar med bland annat några tyngre poster med BTC och 

ETH. 

Så här har det gått för Bitcoin under samma tidsperiod. 

Från drygt $7000 till $23000 under 2020. 

 

 
 

Jag började skriva om möjligheterna med Bitcoin och kryptovaluta redan 2014 och har sedan 

jag startade upp DLC Finans publicerat ett flertal utbildningsprodukter inom ämnet, här är 



några exempel! 

 

    
 

   
 

   
 

Kan därför konstatera att jag har gjort mitt för att verkligen ”väcka” folk när det gäller den 

nya digitala ekonomin. Det här året har vi på DLC Finans också kunnat hjälpa rekordmånga 

medlemmar att komma igång med kryptovaluta. 

Många av våra medlemmar har i år gjort sina första Bitcoin-transaktioner. 

 

Det gäller att förstå att bankerna, media och även andra personer som ger dig ”goda råd” 

långt ifrån alltid har rätt. Det kan även vara så att de egentligen inte har just dina intressen 

(dina pengar) som sin första prioritet.  

 

- När jag en gång för länge sedan började arbeta heltid med mina affärer på internet så fick 

jag ofta höra, men varför skaffar du dig inte ett ”riktigt jobb”. 

Det där med internet verkar skumt… 

 

- När jag började utbilda mig och satsa pengar på Bitcoin och kryptovaluta, då fick jag ofta 

höra att det där med Bitcoin bara var ”hittepå-pengar” och något som bara används av 

kriminella för knark- och vapenaffärer. 

 

Det är lätt att tycka och tänka. 

Men jag valde att lära mig, utbilda mig inom ämnet kryptovaluta. 



 
 

Vad vill jag då komma med den här utläggningen då och var har allt det här med CFX att 

göra? 

 

Det är alltid bra att tänka själv, att ta reda på information och utbilda sig istället för att lyssna 

för mycket på andras ”god råd”. 

 

Internet var skumt när jag började med det, Bitcoin var verkligen skumt när jag började med 

det. Givetvis var det många som också tvivlade och hade sina åsikter när jag började med 

CFX tidigare i år. Du kanske också stött på dessa tvivel? 

 

Det är bara att konstatera att det finns många Dream Killers där ute! 

 

 
 

Visst, varför inte ta ett ”riktigt jobb” istället. 

Sluta leka med de där ”hittepå-pengarna” osv. 

 

Tack för råden, men jag föredrar nog att fortsätta med det jag gör och kan istället tjäna 

pengar när jag sover! 

Exempelvis via CFX, det här 3 dagars passiva inkomster $754. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Sedan om jag ändå bestämmer mig för att ändå kliva upp från min säng och jobba lite aktivt 

genom att visa upp CFX för andra, då kan jag dryga ut mina inkomster ytterligare med hjälp 

av fast start bonus, unlivel och matrix bonusar. 

 

Tack för all fina råd, men jag klarar mig rätt bra ändå trots att jag inte har ett riktigt jobb och 

håller på med mina ”hittepå-pengar”. 

 

 
 

 
Trevlig Vecka! 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     


