
 
 

Uppdatering 2021-11-01 
 

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

Vi är nu 831 medlemmar som finns med i denna Facebook-grupp. 

Du hittar alltid den allra senaste informationen om CFX i denna 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 

 

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


- Ta ut pengar från CFX: 

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

 

OBS! 
Du kan nu mera också ha flera olika uttag igång samtidigt. 

Det vill säga, du kan begära fler uttag en ett enda i taget. 

 
 

Det går nu även att göra så kallade ”split payments”. 

Det vill säga om du vill uppgradera ditt nuvarande tradingpaket kan du dela upp din 

betalning och ta en del från din balans inne på CFX och ta den andra delen med BTC du har i 

en wallet.  

 

 
 

* Förra månadens resultat 
 

 
 

Resultatet för oktober i stannade på +21.12%. 

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



Resultat i USD gällande förra månadens trading! 
 

 
 

* End of the Month Event, inspelat webinar från den 30/10 
 

 
 

https://youtu.be/exZSN_S1PAM 
 

Via detta webinar får vi de allra senaste uppdateringarna direkt från företagets 

ledning.  

 

 
 

 

* Skandinavisk team på besök hos CFX:s kontor i Panama 

https://youtu.be/exZSN_S1PAM


 
Förra veckan var det ett stort team med CFX-medlemmar från Sverige, Norge och Danmark 

som besökta huvudkontoret i Panama. De hade möten med Huascar Lopez och resten av 

ledning för CFX och hade möjlighet att ställa frågor osv. 

Den här informationen har tagits fram av det team som var på plats i Panama med fakta 

kring CFX:  

 

CFX tradar Forex för vår räkning. Traderteamet sitter inte i Panama hela tiden utan jobbar 

hemifrån på Curaçao, Aruba, Dominikanska republiken, Colombia, Brasilien och Spanien. Det 

finns 8 medlemmar i Edwin Abads team som övervakar både vinnande och förlorade 

handelsdata. Denna information används för ständig justering av EA-algoritmer. Från och med 

januari kommer de även tillbringa tid på högkvarteret i Panama, då vissa saker bör göras 

ansikte mot ansikte. Dessutom kommer det även finnas handlare på plats när lokalen öppnas 

för alla medlemmar från och med januari. Planen är att alla handlare ska besöka Panama en 

gång i månaden. 

CFX har ett mål om ett resultat på ca. 1 % per dag, och algoritmen är anpassad till detta. 
Konsekventa resultat är till stor del en biprodukt av en högriskhanteringsstrategi. Detta görs 
för att hålla handelskapitalet mycket säkert. Edwin har utvecklat ett otroligt sofistikerat 
handelsprogram och det säkrar både oss och företaget för framtiden. 
UTBETALNINGAR 
Företaget jobbar hårt för att kompensera för förseningarna, nu när kodproblemen är lösta 
känner CFX att de kan få tillbaka uttagstiden till det förväntade normala i slutet av detta 
kvartal. Vi har begärt att texten i backoffice ändras för att motsvara verkligheten, och inte den 
nuvarande formuleringen "inom 7 dagar och upp till 4 veckor vid särskilda omständigheter". 
FRAMTIDEN 
Vi kommer att upptäcka att befintliga och nya tjänster kommer att anpassas till olika regioner 
och länder. Det finns juridiska skäl för detta, eftersom det är omöjligt att ha en enda tjänst 
som kan anpassas till alla länder. Det är så de ska lösa "problemet" med bland annat Kanada 
och USA. 
När det gäller copy trading kommer den knappast förrän tidigast andra halvan av 2022 och 
det finns ingen garanti för det heller. 
INFORMATIONSFLÖDE 
Här måste man acceptera att det finns kulturella skillnader där ute. I Skandinavien är vi vana 
vid ett segmenterat informationsflöde, där till exempel högre rankade personer får mer 
information än de längre ner. CFX fungerar inte enligt denna princip, utan snarare att alla ska 
få den information som kan delas. Det finns därför ingen anledning att tro att presidenter och 



direktörer till exempel sitter på mycket mer information än vanliga medlemmar, så är det inte 
och kommer inte att vara i framtiden heller. 
Ärlighet, öppenhet och respekt för medlemmarna är kärnvärden och de står fast vid det. 
Huascar rekommenderade oss alla en bok som heter " The Four Agreements: A Practical 
Guide to Personal Freedom " av Don Miguel Ruiz. Rekommendationen förs härmed vidare och 
han själv lever med detta som riktlinjer för allt han gör. 
SUPPORT 
Svarstiden för 2FA-kodproblem är otroligt snabb, och det är bra. Svarstiden för andra 
ärenden, förutom den ekonomiska, är, så länge frågan från medlemmarna är tillräckligt tydlig, 
också helt OK. När det kommer till kommunikation med supporten är tydliga och enkla 
meddelanden bäst. Det är varken nödvändigt eller användbart att skriva en avhandling, 
Support avdelningen är en hektisk avdelning på företaget och vi som medlemmar kan hjälpa 
till genom att förbättra kommunikationen. Viktiga saker att tänka på är artighet (det är 
ALDRIG stödpersonens fel att något har gått fel!), korta koncisa meddelanden och ingen 
onödig tilläggsinformation. Använd Google Translate för hjälp: Skriv meddelandet först på ditt 
språk i Google Translate och översätt sedan till engelska innan du skickar in det till supporten. 
ALLA meddelanden måste vara på engelska när de skickas. 
Ekonomiska supportärenden: Här är svarstiden lång av flera anledningar. Det är inte det 
ordinarie stödet som sköter dessa ärenden, utan ekonomiavdelningen (som är väldigt liten...). 
De flesta fel som slutar här är inte CFX:s fel utan medlemmen och det är komplicerat att 
undersöka kryptotransaktioner som har blivit fel, trots att allt dokumenterats på blockkedjan. 
Har du betalat från en börs till exempel, då ligger betalningen inte nödvändigtvis som en 
separat transaktion i hashkoden, utan som en del av kanske 100-tals transaktioner, och det 
kan faktiskt ta dagar att hitta den aktuella transaktionen. Det rekommenderas därför starkt 
att använda en wallet för transaktioner och att kontrollera, dubbelkolla och sedan kontrollera 
igen innan du trycker på skicka- knappen. Som medlem kan du hjälpa till mycket här genom 
att använda en sponsor eller upline tills du är 100% säker på vad du gör när det kommer till 
att överföra kryptovaluta. 
Ekonomiska fel som har inträffat under LivePay-perioden är ännu mer komplicerade, eftersom 
det ligger mer bakom bytet från LivePay än bara en önskan om att ha en egen 
betalningslösning. För att sätta detta i perspektiv kan man säga att problemen kring 
betalningarna nu är en barnlek, jämfört att lösa ärendena kring LivePay. 
Det har varit många frågor om var Supporten, för närvarande runt 15 personer, finns, och 
svaret här finns mest i Central- och Sydamerika, men även i andra länder för att tillgodose alla 
tidszoner. 
CFX ADMINISTRATION 
Lokalerna i Panama är ett huvudkvarter, och inte ett kontor i vanlig mening. Som Huascar själv 
sa så har han inte gjort det här för att få jobb – och de senaste nästan 20 månaderna har hela 
världen bekräftat att det går alldeles utmärkt att jobba hemifrån, faktiskt bättre än att gå till 
en arbetsplats varje dag. Det finns dock planer som indikerar en närvaro per månad från 
januari 2022 som ser ut som följer: 
Huascar Lopez - VD och grundare, 14-16 dagar 
Edwin Abad - VP of Trading Operations och medgrundare, 14-16 dagar 
John Kinnear - Marknadsdirektör, 4-7 dagar 
Irene Pena - kontorschef, fast anställd, närvarande varje dag som huvudkontoret är öppet 
John C - Affärsstrukturkonsult (frilans) 



Programmering: The Conversion Pros., Ron Popes företag. Han har ett team på ca. 30 
programmerare som arbetar med att hjälpa till med CFX-fall, och mer när det behövs. 
Företaget har skickliga experter inom de flesta områden och söker nu specifikt efter fler 
kryptoexperter med tonvikt på BTC-lösningar. 
AKADEMIPROGRAMMET 
Ansträngningar görs för att färdigställa den under första kvartalet 2022. 
KYC PROCESSEN 
Återigen förväntas detta starta igen under första kvartalet 2022. Kontrakt för vilka KYC inte 
kan levereras rekommenderas man att låta kontraktet tradas ut. I motsats till vad som tidigare 
sagts är alla bolagsformer godkända, även enskild firma och aktiebolag med endast 1 ägare. 

 

* 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/B91-FE4fX3o 

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

 

OBS! 

Det går nu mera också att uppgradera sitt tradingkontrakt via pengar som man har inne på 

sitt CFX-konto! 

 

Behöver du hjälp eller har några frågor gällande just uppgraderingar inom CFX , 

kontakta Mikael på DLC Finans på: mikael.dlcfinans@gmail.com 

 

Du kan också kontakta Göran Carlfors på FXNetwork om du har frågor kring 

detta och behöver hjälp att titta igenom just ditt konto och de valmöjligheter du 

har kring uppgraderingar eller uttag osv. 

goran.carlfors@tvaogon.se 

 

Trevlig Vecka! 
 

Mikael Eriksson 

https://youtu.be/B91-FE4fX3o
mailto:mikael.dlcfinans@gmail.com
mailto:goran.carlfors@tvaogon.se
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