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Sådan fanger du en trendvending med Vikingen-modellen Trendkanal8 

At identificere trende er noget af det vigtigste inden for teknisk analyse. Som teknisk 
analytikere plejer at sige: "The trend is your friend".  

To forhold er vigtige at forstå, nemlig 1) Trendvending og 2) Udvikling i trenden. 

Vi ønsker at identificere en trendvending så tidligt som muligt. På den måde kommer vi 

nærmest muligt idealet om at købe på bunden og sælge på toppen. Så snart vi ser, at en 

faldende trend er ovre, og en stigende trend er indledt, kan vi gå ind i aktien. I Trendkanal8 

angives denne trendvending i samlingstabellen med et ”1”-tal i kolonnen ”Muligt trendbrud 
opad”. 

Med Vikingen-modellen Trendkanal8 er det blevet nemt at overvåge og spotte 
trendvendinger. 

Lad os kigge på et aktuelt eksempel, hvor du endnu kan nå at tjene penge – laks. 

Min overvågning af lakseområdet tager udgangspunkt i en liste med lakseaktier. Det kalder vi i 

Vikingen for en objektgruppe. 

Den ser således ud: 

 AUSTEVOLL SEAFOOD/OB 

 BAKKAFROST/OB 

 GRIEG SEAFOOD/OB 

 LERØY SEAFOOD GROUP/OB 

 MARINE HARVEST/OB 

 NORWAY ROYAL SALMON/OB 

 SALMAR/OB 

 THE SCOTTISH SALMON COMPANY/OB 
 
Når objektgruppen er oprettet er det nemt at overvåge mulige trendvendinger. 
 
I efteråret 2017 blev mange laksebestande ramt af sygdom – og kurserne begyndte at falde. På et tidspunkt 
vender denne udvikling. Men hvornår sker det? Man kan jo ikke sidde og holde øje med disse aktier hver 
dag. 
 
Opskriften følger her: 
Som sagt opretter du en objektgruppe i Vikingen og bruger Vikingen-modellen Trendkanal8 til at vise, om 
der er muligt trendbrud opad. Visningen laves som en samlingstabel. Man kan med fordel gemme denne 
opsætning i et arbejdsfelt. 
 
Den 10. januar 2018 ser tabellen således ud: 
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Det fremgår tydeligt, at der endnu ikke er sket nogen trendbrud opad. 
 
Den 15. februar 2018 ser tabellen således ud: 

 
 
Det er tydeligt, at der nu er ved at ske noget. Bakkafrost, Marine Harvest, Norway Royal Salmon og Salmar 
har fået muligt trendbrud opad. Læg mærke til, at % stigning er perioden (120 dage) er negativ. Der er altså 
sket et kraftigt fald – og nu sker vendingen. Så er det tiden at undersøge sagen nærmere.  
 
F. eks. ser kursgrafen for Salmar den 15. februar 2018 ud som vist nedenfor. Vendingen er tydelig. 
 

 
 
Den 15. marts 2018 ser tabellen således ud: 

 
Det er tydeligt, at der kommer trendbrud for endnu flere lakseaktier. Bakkafrost, Marine Harvest, Norway 
Royal Salmon, Salmar, Austevoll Seafood, Lerøy Seafood Group og The Scottish Salmon Company har fået 
muligt trendbrud opad. Vendingen for lakseaktier er nu MEGET TYDELIG. 
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Den 6. april 2018 har alle lakseaktier muligt trendbrud opad: 

 
Nu er det tiden at være eksponeret mod laksebranchen. 
 
I dag den 16.4.2018 ligger alle lakseaktier stadig i stigning. Nedenstående tabel viser hver enkelt akties 
stigning i % siden den 15. februar 2018, hvor trendvendinger blev spottet første gang. 
 

 
 
Dette lille eksempel viser, at Vikingen-modellen Trendkanal8 kan hjælpe dig med at spotte vendinger i 
markedet. Disse vendinger giver ofte store stigninger på meget kort tid. Bare se skemaet lige ovenfor. 
 
Eksemplet her handlede om lakseaktier. Men modellen kan bruge til alle brancher, markeder mv.  
 
Jeg holder kurser i brug af modellen. Har du endnu ikke modellen, men vil du i gang (og tjene penge som 
vist ovenfor) så kontakt mig på min email – ntovgaard@gmail.com. Jeg sender dig en installationspakke via 
mail. Med vejledning og øvelser. Modellen bliver installeret direkte i Vikingen – og du er i gang med det 
samme. 
 
Mange hilnser 
Niels Tovgaard 
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