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  3-2-1روند تغییر 
 کف باالتر 
 الگووای نهوداری 
 حتتانی یوا لوهل 
  را بفروشید چیز وهه! باید یدا شدهدیگر خسته 
 حجم نعانالت باال در کف 
 به اخبار بد تفاوتی بی 
  کند یناخبار خوب بازار را بلند 
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 کخاب خضد در نضرد آن ةحث کزدى اسد. که در ایجادصدى( Victor Sperandeoکه حضسط صیکخضر اسپزاندص ) ام نهادىنام  3-2-1حغییز رصند  رارصش اصل 

( اس خ ط رصن د وت ضر نکن د  1 ۀنقطه )نقط  نیحز  نییپاقیهد حا ةعد اس  که طضری ةه( در نهضدار رسو کنید؛ Aفزصد ) نیحز  نییپا در صکل( حا C ۀیک خط رصند اس ةاالحزین اصج )نقط

 سپس این نزاحل را دنتال کنید.

 ۀاصل ین نض ان  ص دن خ ط رصن دص کافخه ص  ص دى دادىنض ان  1نقط ۀ  ع ضرج ةهدر نهضدار نکان ةیاةید. این  صضد یننشصلی ةسخه  دار  صیث: جایی که قیهد ةاالی رصند 1نزحله 

 حغییز رصند اسد.

 ه ا قیهدحزک د رص ة ه ة االی ةاص د  ان ا  A ۀدر سی ز نقط  حضان د ین  2 ۀنقط  اس د. 2 ۀدر نقط  حس دص  A ۀاخیز در نقط فزصد. کند ینفزصد اخیز را حسد  ها قیهد: 2نزحله 

 .ص ةه نشصل ادانه ندهد ةاصد سخی صاضحةای

در  B ة ه ة االحز اس ک ه کن د ین کان ل هنگ انی را  3-2-1رصن د رصش حغیی ز  ها قیهدص نضان دادم  B ۀنقطةا  اصج را. نن ةایسخی ةاالی اصج اخیز ةسخه صضد ها قیهد: 3نزحله 

 ةاصد. 2ص  A( ةاید ةین نقاط B ۀ)نقط این اصج افشایط یاةد. 3 ۀنقط

  رصش نی ا گز ید وتارج ة هص د.  دیی حأنهضد ص حغییز رصن د  ٪ اس کف ععضد20نهضنه( حداقل  101اس  34٪ اس نضاقع )33 در   قیهدکه ةز رصی این رصش انجام صد یا نطالعهدر 

 .کند ینکف را صناسایی 
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 3-2-1اس حغییز رصند نضفق ص نانضفق ی نهضنه ها
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 کف باالتر 
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 ةاسی اةینی ش س پخانتز  11ح ضادذ  در ص  رفد حز یینپا 1130ظاهز صد  انا ةاسار پس اس آصریل  1121صکل در سقضط  V ةاسیاةیاس اصکال نخخلفی آندى ةاصد.  حضاند ینکف ةاسار 

V  صج ضد  ة دننرزی نی ش آرای ط ک ف دصۀان ۀ 1193س قضط س ال در . ححخ انی ة ضد ۀسز ص ص ان صتیهکه  پایان یافدپیچیدى  کفیدر  2002-2000 کاهضی. ةاسار صد پدیدار صکل

 .داصد

 ه ا قیهددهی د ص ةتینی د ک ه صض عید حغیی ز  یا هفخ ه. اۀز ةه نقیاس صضد ینکه سهام حغییز جهد داد  یک کف ةاالحز دیز یا سصد ایجاد  هزسنانیةاسار ص  یها کفدر حهام 

 ۀنقطةاالحز اس  2 ۀنهضدار ةا نقطاین صتیه ةه  ةدننرز کف دصۀانۀ یک  درنهاید هزچند. اید یدىنزس کفةه  هنضس  اسد  ةدانید که حز  یینپاحال ساخد فزصدهای ههچنان در 

که خضصۀ ححخانی را  حضانید ین  انا حخی در آنجا ةاصد V صتیهنهکن اسد  . در نهضدار ناهانهنضاهدى کنیددر نهضدار هفخگی یا رصسانه را صها نهکن آن  .صضد ینپدیدار  1

این نزحله پس   اس حهزین کنید 3-2-1رصند رصش حغییز ةا . اۀز ۀضیند نیةه آن اصج ةاالحز ةزخی  که حضجه کنید ةاالحز  کف ةه ةناةزاین؛ نضاهدى نهایید دادى رخ کف ةاالحزدر 

 .یک کف ةاالحز ةاصید صاهد (ۀاصهاافشایضی )ةه  (ها خزسکاهضی )اس  ةاسارچزخط ةاید قتل اس  . نکخه این اسدآیید ةزنی
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 ای اس کف پایین حزنهضنه ای اس کف ةاالحز  ص نهضنه 
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 الگوهای نموداری 
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سصدی    انا سنان خزید نیسد. آن الگضها ةاید ۀزیشهای رص ةه ةاالی قطع ی داص خه ةاص ند  ان ا ة هصضند یععضدی ظاهز ن ی  الگضهای نهضدار رسد یکه ةاسار ةه کف ن هنگانی

هزرصس  یتا  ةاسار رصند خضد را آغاس نکزدى اسد ص آن سنان نضقع خطزناکی ةزای نعانله اسد. اختار ةد حقز د صد. نها پس اس صاژۀضنی قیهد ةا ناکانی نضاجه خضاه ةسیاری اس آن

 .دهد یهل ن حز  یینةاسار را ةه ارقام پا

ی نه  ضداری ع  عضدی . خضاهی  د دی  د ک  ه ةس  یاری اس الگضه  اکنی  د ینانن  د نس  خطیل را نض  اهدى ن ای ی  ه. ص  ها ةس  یاری اس الگضه  ای پانان  د یقیه  د درنهای  د یکنضاخ  د ن

فزد حهایل ةه حزکد ة االحز دارد  ان ا هن ضس ةزخ ی حزدی دها صج ضد دارد. آن الگضه ای نه ضداری ة ا ۀزی ش رص ة ه ة اال ةای د ة ه اف شایط  صدى ص حنها سهام ةا صزایط ننحغزةه حضکیل

 یها هة االحز ص قل   یه ا ىه ا در ةس یاری اس اصراب ةه ادار در   ن ا ح اال قیهدآی د؛ ا اساین  یک کف ة ه دنت ال دیگ زی نی عضرج حزکد پلکانی نخضنج ادانه دهند. پیط قیهد ةه

 . حاال سنان خزید اسد.ساسد یةاالحز ن

 تحتانی یها لوله 

نض انه ای ن اس د ک ه ة اسار  ها آن. پیدایط صضند ینظاهز  نیک پیکدر  ها نضرچهححخانی نانند  یها لضله  صضد ینةاسار سهام ةه فزصد ةشرگ خضد نشدیک  که صقخینخضجه صدم 

ححخ انی جدی د ناپدی د  ۀص لضل  کن د ین  ة اسار جه ط ها لضل هةه کف خضاهد رسید  انا ةه ای ن نعن ا نیس د ک ه ة اسار چزخض ی پای دار خضاه د داص د. پ س اس پی دایط  سصدی ةه

 فزدی انخرار آن را دارد.اسد که هز ةاسار چزخط نهو  ۀنضان کف. کف دصم کفی صاقعی اسد. آن ساسد ین. سپس ةاسار ةزای ةار دصم کف دصض  ین

س هام  500سهام اس  30یا  20لضله ةعد اس لضله خضاهید ةضد. نهکن اسد حنها  انا یک رصس صاهد لضله ةعد اس لضله ص؛ ةایسخی عدها سهام را ةگزدید ححخانی ۀةزای پیدا کزدن لضل

ص ضد   یی دحأکه ةاسار ةه ک ف رس یدى ص اۀ ز لضل ه  دارد ینحاصی نکاج نههی اسد. این نکاج ةیان  ها آندایط را ةیاةید. پی ها آنرا ةزرسی کنید  انا نهکن اسد یک جین اس 

ص حنه ا در اصل ین ک ف ظ اهز  آین د ینهدر ارق ام ة شرگ در ک ف دصم پدی د  ها لضل هیک ناى دصرحز اس کف صاقع ی اس د.  احخهاال  پس ةاسار در حال حزکد ةاالحز اسد. این نقطه 

 .صضند ین

 .ام نهضدىصضاهدی اسد که در رصندهای قیهد نضاهدى  ها یناةسپارید.  ةه خاطز راةد کنو  پس این نسئله را  آن راحا درسد ةضدن  ام نکزدىنن این نضرد را ةزرسی 
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  را بفروشید چیس همهباید  !یدا شدهدیگر خسته 

. چزا؟ سیزا دیگزان نیش احس اس دارید فاعله ها قیهدیک یا دص هفخه ةا کف  احخهاال    کنید ین چیش هههص صزصع ةه فزصش  کنید یناۀز اس وهلکزد ستد سهام احساس انشجار 

. سن انی کن د ین ریشصی سنگین خضاهد داصد ص اغلث صاخػ عدها صاحد در حجو نعانالج ةاال نشصل ها قیهد  ۀیزند ینههه حغهیو ةه فزصش  که صقخینضاةهی دارند. 

 .صضد ینکف را حزک ص ةاسار کاهضی پضد سز ۀذاصخه   کند ینص قیهد رص ةه ةاال حزکد  رسد ین  حقاضای خزید سز صضد ینکه فضار فزصش ستک 

 ک  ه طضری ةه. دیگ  زان نی  ش احساس  ی نض  اةه دارن  د  ۀیزی  د ینس  هام خ  ضد  داری نگ  هحغ  هیو ة  ه  ک  ه طضری ةهدر نشدیک  ی ک  ف ق  زار داری  د   دانی  د نینض  کل سن  انی اس  د ک  ه 

ی ا نگ ه  فزصص ید ینةن اةزاین ی ا در نشدیک ی ک ف ؛ لغ شد ین ه زرصس   انا ههچن ان کند ینه در یک جلسه سقضطدیگز صاحد  500ص ةاسار  رصد ینکنار  «را حاال ةفزصش! چیش  ههه»

 ةزندى صضید. حضانید ینه. صها کنید ینص ععضد سیان خضد را حهاصا  دارید ین

 حجم معامالت باال در کف 

س هام خ ضد  ه ای ییداراوطف ةاسار ةاصد. چزا؟ ةه آخزین آیخو حضجه کنید. اۀز ههه اس وهلکزد  ۀنقط دهندۀ نضان حضاند یندر قیهد کف  غیزننخرزىنعانالج سیاد ص  حجو

. حج و رصد ین ای ن ن ضوی اس هض دارهای ف زصش ک ف اس د ص خضاهی د دی د ک ه حج و نع انالج ة اال   کنن د ینناراحد هسخند ص س هام خ ضد را ة ه پ ضل نق د حت دیل  صدج ةه

ة ه نح ض  ه ا قیهدوط ف  ۀنقط  در اط زا اۀز قیهد سقضط سیادی داصخه ةاصد(؛ ان ا ةای د  خغضظ ةه  اسد چنین این غالتا   هزچندالسم نیسد خضصه نانند ةاصد )نعانالج 

 اسد.نضنیدی ةخضی اس فزصصندۀان ص فزصش  صحضد دهندۀ نضاننعانالج    حجودیگز وتارج ةه. ةاصد ةاال ای یزننخرزىغ

 به اخبار بد تفاوتی بی 

اس دیگزان هسخند. اۀز این ۀشارش ةد ةاصد ص ةاسار هو کهی سقضط یا حخی ععضد نهاید  پس ةاسار نهکن اسد  حز  نهو  انا ةزخی آید یناقخغادی ةیزصن  یها ۀشارش هز هفخه

 افسزدى نکند. یقا  وهصاکنط چند ۀشارش اقخغادی را حهاصا کنید  فقط نطهئن صضید که ختز ةد دیگزی ةاسار را  پیضزصی پایدار ةاصد. صها نیاس دارید حا ۀآناد
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. حخ ی نهک ن رس د ینس ز  یخانها حس اب عضرج. س پس دهی د ین. ک ار خ ضد را اس دس د کند ینحزک  صهارانانند احساس خضدکضی اسد. ههسزحان  احخهاال  این صضعید 

 اۀز ختز ةد نخضاند ةاوث سقضط عدها صاحدی ةاسار صضد  پس کف ةاسار نشدیک اسد. ؟صضد  ینآیا ةدحز اس این هو ةپزسید ص اس خضد  ةخندیداسد 

 کند یاخبار خوب بازار را بلند م 

نانند ةسخن چضو درسد قتل اس حغاد  ناصین اسد ص پس اس ةاس  احخهاال  اۀز ختز ةد ارز کهی ةز رصی ةاسار کاهضی دارد  پس ختز خضب ةاید آن را ةلند کند. این صضعید 

 که چنین چیشی رخ ندادى اسد. ةینید ین ها آنکزدن 

 

 توماس بولکوفسکی نویسنده:
 مهدی میرزایی مترجم:
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