
 
 

Uppdatering 2021-04-13 
 

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. Där kan du alltid få hjälp med alla frågor och funderingar du har kring CFX. 

Vi är nu över 300 medlemmar som finns med i denna Facebook-grupp. 

 

Du hittar denna grupp här: 

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

 

I FXNetwork:s 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. FXNework har också en YouTube-kanal som innehåller presentationer och 

utbildning på svenska, mycket bra! 

 

YouTube-kanalen finns här: 

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

 

Bra videos exempelvis: 

 

- Köpa ditt tradingkontrakt: 

https://youtu.be/S8Ku21hThoI 

 

- Uppgraderingstrappan: 

https://youtu.be/MSuvsAef7xY 

 

- Ta ut pengar från CFX: 

https://www.facebook.com/groups/fxnetwork
https://www.youtube.com/channel/UCp2QifODJSNUOWKt08MW7ig
https://youtu.be/S8Ku21hThoI
https://youtu.be/MSuvsAef7xY


Glöm inte bort att löpande göra uttag från ditt CFX-konto, du får betalt varje lördag! 

Finns ingen anledning att låta dina pengar ligga kvar på CFX:s back office. 

 

https://youtu.be/RC5FVmA6jJo 

 

* Förra veckans resultat 
 

 
 

Förra veckans resultat stannade på +5.06%. 

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

Resultat i USD gällande förra veckans trading! 
 

 
 

* Uppgradera ditt tradingkontrakt CFX 
 

 

https://youtu.be/RC5FVmA6jJo


 

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/B91-FE4fX3o 

Det finns även video inne på CFX sida när du väljer att klicka på UPGRADE-knappen. 

 

* Live webinar med CFX fördjupning nu på torsdag 15/4 
 

 
 

På torsdag kl.20:30 kör FXNetwork en fördjupad presentation i CFX om och hur det fungerar 

med paketen. Vi kommer också försöka svara på alla frågor så gott det går. 
 

Länk:  

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

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson 

DLC Finans  
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