
 
 

Uppdatering 2021-03-15 
 

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! 
 

 

 

Förra veckan levererade totalt +5.29%. 

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


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

Resultat i USD gällande förra veckans trading! 
 

 
 

Vi har själva nu gått upp till $40K kontraktet, så ser fram emot cirka $1400-$1500 i veckan i 

passiva inkomster från tradingen. 

Finns nu också minst 4st svenskar som har $100K kontraktet – inte illa med cirka $3700 per 

vecka i passiva inkomster. 

 

* 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 webinar från den 14:e mars med FXNetwork 

https://youtu.be/yG-nQqm8RAs


 

 
 

Här fortsätter man gå igenom en del av de vanligaste frågorna gällande CFX. 

Men man visar också hur man uppgraderar sitt paket osv. 

 

Här finns en inspelning av detta webinar: 

https://youtu.be/P4YOKJ94WKw 

 

Kan också varmt rekommendera att går igenom FXNetworks YouTube-sida! 

https://www.youtube.com/channel/UCp2QifODJSNUOWKt08MW7ig/featured 

 

Exempelvis:  

 

- Köpa ditt tradingkontrakt: 

https://youtu.be/S8Ku21hThoI 

 

- Uppgradering av tradingkontrakt: 

https://youtu.be/B91-FE4fX3o 

 

- Uppgraderingstrappan: 

https://youtu.be/MSuvsAef7xY 

 

- Ta ut pengar från CFX: 

https://youtu.be/RC5FVmA6jJo 

 

 

Ha en bra vecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  
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