
 
 

Uppdatering 2021-02-01 
 

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 månadens resultat! 
 

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


 
 

Första månaden resultat stannade alltså på utmärkta +21.78%. 

Så här ser det ut i praktiken, beroende vilket tradingkontrakt du har idag. 

Januari resultatet i USD: 

 

 
 

Fick du vårt SMS förra veckan gällande Mikael Ekman som nu är uppe på $100K-kontraktet 

efter 16 månader? 

 



 
 

Ett $100K-kontakt genererade förra månaden $15 246,70 = är nästan 128 000 svenska 

kronor i passiva inkomster på en månad. 

Han började med $5000, här hittar du den videon: 

https://dlcfinans.se/cfxvideo2021 
 

Det ska också sägas att Mikael Ekman inte är medlem vare sig på DLC Finans eller 

FXNetwork. 

Han började sin resa inom CFX redan 2019, det vill säga innan vi på DLC Finans/FXNetwork. 

Men jag (Mikael) känner Mikael och vi har haft direktkontakt gällande hans CFX-framgång. 
 

* 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. 

 

* Inspelat CFX webinar från helgen 
 

https://dlcfinans.se/cfxvideo2021
https://youtu.be/yG-nQqm8RAs


 
 

I helgen hade CFX ett ”end of the month-webinar”.  

Det finns mycket optimism inom företaget och varför inte! 

Nu är vi totalt 170 000 medlemmar runt om i världen och det tillkommer cirka 20 000 nya 

medlemmar varje månad. 

I december smög man igång med Copy Trading-delen, första personerna kunde sätta igång 

och testa denna funktion. Men krävdes då att man satte in $5000 hos brokern man 

använder. Inom kort kommer man att kunna starta med betydligt lägre insättning, $1000 

vilket är stor skillnad. 

Det berättades också att man inom de närmaste 90 dagarna kommer även öppna en ny del 

och en annan marknad där vi som är CFX-medlemmar kommer att kunna tjäna pengar – 

spännande! 

Här finns en inspelning av detta webinar: 

https://youtu.be/YXXCUPUKdaw 

 

 

Ha en bra vecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  

 

     

https://youtu.be/YXXCUPUKdaw

