
 
 

Uppdatering 2020-12-21 
 

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 trading resultat  
 

 
 

Väldigt stabila resultat, men räkna med lägre siffror under Jul och Nyår av logiska skäl då 

volymerna på valutamarknaden är väldigt små. 

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


 

 
 

Men hur blir det då i praktiken, om man tittar på förra veckans trading resultat? 

 

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. 

 

* God Jul & Gott Nytt år! 
 

 
 

Min förra uppdatering blev lite lång, så den här veckan håller jag min uppdatering kort. 

Det är dags att ta lite ledigt, få luta sig tillbaka och fira Jul och Nyår. 

Jag kommer nu att pausa dessa uppdateringar gällande CFX och återkommer på det nya året 

igen. Men givetvis skickar jag ut en uppdatering/information om det behövs även under 

denna helgperiod. 

 

Jag önskar dig och din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!  
 

 

Mikael Eriksson 

DLC Finans & FXNetwork 

 

     

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs

