
 
 

Uppdatering: 2021-03-01 gällande AFT/CTT 
 

Hej! 
 

Jag skickar ut denna uppdatering för dig som har valt att gå med i AFT/CTT. 

Kommer löpande försöka att förmedla den viktigaste informationen från AFT/CTT. 

 

* CTT EA1 roadmap! 
 

 

Jag hoppas att alla får de löpande uppdateringarna som skickas ut från CTT. 

Du ska då också ha fått en komplett roadmap för vägen framåt med CTT och deras EA1 

under 2021. 



CTT skickade ut ett mejl till alla om detta i fredags (2021-02-26). 

 

Vi har ju haft ett mycket jobbig drawn down sedan slutet av sommaren 2020. 

Nu har CTT tagit fram detaljerad information kring detta och hur deras plan ser ut för hur de 

planerar att krångla oss ut från denna situation. 

 

Du hittar den här informationen här: 

https://mcusercontent.com/6eae252e7b3083308ca56bc92/files/f3fdc9d3-0364-4112-9d82-

b5c1ec75c3c6/CTT_Roadmap_2021_1_.pdf 

 

OBS! 

Detta gäller alltså enbart för den ursprungliga EA-lösningen som nu varit igång sedan 2018. 

De andra aktuella EA-lösningarna från CTT som heter Dynamic EA och Sirius EA har inte 

dessa problem. 

 

* Viktigt i sammanhanget… 
 

Som sagt nuvarande DD i denna CTT EA1 är väldigt jobbigt och det är inte så mycket man 

själv kan göra just nu för att kunna påverka situationen. 

Bra att CTT går ut med informationen där man berättar om sin plan för hur man ska försöka 

lösa situationen. Men är långt ifrån säkert att man verkligen kommer att lyckas då det trots 

allt handlar om en stor DD att hantera. 

 

Många av er som är med och följer CTT EA1 har också varit med sedan hösten 2018 

alternativt början av 2019. Har du varit med sedan den tiden så har du kunna se ditt konto 

växa med 100-500% under denna period. Givetvis beroende på när man startade. 

 

I detta sammanhang vill jag återigen påpeka att det också viktigt att man faktiskt tar ut 

pengar man tjänat. Visst, det är trevligt att se hur kontot ökar stadigt. 

Ju mer pengar man har på kontot desto snabbare kan det gå att bygga upp sitt kapital. 

Men, det gäller också att vara medveten om riskerna. 

 

Jag går tillbaka till information som jag gått ut med i tidigare uppdateringar gällande 

AFT/CTT: 

 

Bland annat denna information som jag gick ut med den 3:e februari 2020: 

 

- Det gäller att förstå som vi alltid har skrivit och påtalat, att valutatrading innebär ett större 

risktagande i jämförelse med exempelvis fonder/aktier. 

Bevisligen finns det också större inkomstmöjligheter inom denna marknad. 

Tycker man att risken är för jobbig att leva med, då ska man INTE vara involverad i 

valutatrading. Då är det bättre att man tar ut sina pengar och gör något helt annat! 

Självklart är det så att om man satsar på att kunna tjäna cirka +10% per månad på insatt 

kapital så kommer det med ett större risktagande. 

https://mcusercontent.com/6eae252e7b3083308ca56bc92/files/f3fdc9d3-0364-4112-9d82-b5c1ec75c3c6/CTT_Roadmap_2021_1_.pdf
https://mcusercontent.com/6eae252e7b3083308ca56bc92/files/f3fdc9d3-0364-4112-9d82-b5c1ec75c3c6/CTT_Roadmap_2021_1_.pdf


Kan man inte förstå det så ska man inte satsa pengar på den här marknaden, så är det bara! 

 

Det här skrev jag den 27:e juni 2019: 

 

Jag har varit med och följt AFT ett tag nu, mitt konto har växt men en bra bit över +100%. 

Jag har själv valt att ta hem min ursprungliga insats, nu låter jag enbart de vinster som jag 

genererat jobba vidare. En trygg lösning. 

En strategi som jag skrev om när vi på DLC Finans en gång i tiden lanserade Green Day 

System. 

Mitt personliga råd till alla som följer AFT:s EA-lösning, se till att ta ut pengar som du tjänat 

också! 

Visst, det går att fortsätta att låta roboten jobba på och bygga upp sitt kapital. Men jag tror 

det är viktigt att också se till att man plockar ut pengar för att sänka risken. 

Det gäller att vara klok här och skydda sitt kapital! 

 

 

Jag skulle säga att det här gäller inom allt som har med inkomstkoncept på nätet att göra, se 

alltid till att du också löpande tar ut pengar. Helst bör du säkra upp din initiala insättning i 

aktuellt koncept så snart som möjligt för att sedan kunna jobba vidare med dina vinstmedel. 

Det här är något som jag påpekat och skrivit om igen och igen, det handlar om hantera sitt 

risktagande. Intäkterna från det här konceptet genereras med automatik, du behöver inte 

hantera någon egen trading. Men det är ditt ansvar att hantera och förvalta dina egna 

pengar som du satsat, tjänat osv. Här ser jag tyvärr allt för många som väljer att inte göra ett 

enda dugg. Ett stort misstag! 

Om du är intresserade av faktiskt tjäna pengar på dina satsningar så måste du också vara 

beredd på att du måste förvalta dina egna pengar, det är bara rimligt. 

 

* Gällande nuvarande öppna trades, hedge och eventuella frågor 

kring flytten inom IC Markets - kontakt med CTT… 
 

 
 

Informationen finns där och det går att kommunicera med CTT om det är något du undrar 

över eller behöver hjälp med. Är du osäker på något och har frågor gällande deras strategier 

kring deras olika EA-lösningar. Kontakta CTT och fråga dem! 

Men som många andra företag så har CTT stängt på helgerna. 



Men du kan även nå dem via telefon/chat/Whats App. 

 

Här finns all information om kontaktmöjligheter med CTT inklusive Live Chat osv: 

https://www.celestialtt.com/contact-us 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Mikael Eriksson 

DLC Finans 

 
 

 

https://www.celestialtt.com/contact-us

