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  است؟ درچق شما معامالتی تجربه سطح  .۲ تست
 
 ای  حرفه گری معامله یک  اینکه یا کند؟ هضم را پیچیده نسبتا   معامالتی  مفاهیم همه خواهد می  که  هستید  کاری تازه فرد  آیا

 گردید؟  می تر بزرگ های چالش دنبال به که هستید 

 را تست این که است دلیل همین به !شوید  گم ها  آن در شما  خواهیم نمی  ما ولی دارد  وجود  دنیا در زیادی  بسیار اطالعات 

  .دهید  تطبیق هستید  آن پی در آنچه با را خود  معامالتی تجربه کنیم کمک شما  به تا کردیم طراحی
 
  هستید؟ چیزی چه دنبال به معمولا  خود معامالتی روتین در  .۱

  .کنممی  فکر که  را آنچه نه  کنم معامله بینممی  را آنچه توانم می بهتر روش این با  نمودارها؛ فقط  -الف

  .کنم می تقلید  دیگر گرانمعامله معامالت از و خوانم  می  را ها بالگ فقط  -ب

  .خوانم می  را کال  و سهام مانند  دیگری بازارهای و ارز بازار به مربوط های بینی پیش  -ج

  .خوانممی  را شده مشخص خبری تقویم در آنچه سپس  ,کنم می مشاهده را نمودارها ابتدا  -د 
 
  دهید؟ می  انجام کاری چه  معامله بستن از  پس  .۲

  .کنم عمل بهتر توانستممی چگونه که  کنممی  فکر  و کنم می بررسی را خود  معامله  -الف

 از های  فرصت و معامالتی خطاهای و بازار مشاهدات ,آمارها ,نمودارها تا گرفته  معامله به ورود  از را جزئیات تمام   -ب

  .نویسم می خود  معامالتی  دفتر در  رفته دست

 !بود  خواهم بیشتر تنظیمات دنبال به  -ج

  .کرد  کاری  توان نمی  دیگر و شده تمام  معامله کار؛ هیچ  -د 
 
 کنید؟ می کار  چه معمول ,قیمت ناگهانی جهش مشاهده  هنگام  .۳

  .شوم  جریان وارد  کنم می  سعی و میخرم سرعت به  -الف

  .ترساند  می مرا سریع حرکتهای ,دهم نمی انجام کاری  -ب

 سطوح ,بعدی حرکت  برای گیری تصمیم  از  قبل و بفهمم را  سریع حرکت این دلیل کنم می سعی ,کنممی  عمل  سریع  -ج

  .کنم ارزیابی را بلندمدت بنیادی عوامل و تکنیکال

  .خیر یا دهد  ادامه را خود  افزایشی حرکت  تواندمی  بازار آیا ببینم تا  کنم می چک  را تکنیکال سطوح  -د 
 
 کنید؟می معامله  که است مدت  چه   .۴

 !کنم می معامله که است وقت خیلی آورم،نمی یاد  به  -الف

 ماه ۱۰ تا ۶ -ب

 نیم  و سال یک   -ج

 چندماه حدود   -د 
 
  کنید؟ می معامله بقیه از بیشتر را ها جفت از  یک  کدام  .۵

  .کنم  می  معامله را اصلی های جفت  فقط  -الف

  .دارم دوست را آنها فراریت میزان! متقابل ارزهای  جفت همه و GBP/JPY , EUR/JPY  -ب

 .هستم آنها برای تنظیماتی  دنبال به  همیشه بنابراین .هستند  اخبار معامله برای ها  جفت بهترین  ,کالیی  دلر های  جفت  -ج

  .کنم می معامله را جفت کدام که ندارد  اهمیتی چندان ,باشم داشته معامله  برای تنظیماتی اگر ,دانم نمی   -د 
 
  است؟ چگونه معمولا  شما واکنش ,شود  می ضرر  به  منجر نهایت در  شما  معامله که  هنگامی  .۶

  .کنم پیدا را ضرر علت تا  کنم می  بررسی را خود  معامله مجددا    -الف

 ؟! شد  اینطور چرا دانمنمی  !بود  نظیر بی من معامالتی  تنظیمات ؟! چی  -ب

 .گرفتم نادیده را خبر آن کنم فکر .ام شده مرتکب اشتباهی احتمال  -ج

 خاصی  اهمیت ضرر  این که است طولنی قدری به من  معامالتی سابقه  .افتاده که  است اتفاقی  زیرا ,دهمنمی  نشان واکنشی  -د 

  .ندارد 
 
 میدهید؟  نشان اتفاق  این برای  را خود آمادگی چگونه .شود  می  منتشر زودی  به متحده ایالت GDP گزارش  .۷

  .دونات یک  قهوه فنجان یک همراه به خود  معامالتی افزارنرم  کردن باز با  -الف

 نه؟ ,است کافی ,کنم  می  بررسی بعدی رویداد  با  مواجهه برای را خود  اقتصادی تقویم   -ب

  .باشم داشته طرفانهبی  دیدگاه یک باید  .GDP چیزی  مورد  در مختلف تحلیلگران هایبینی پیش خواندن با  -ج

 در باید  دانم می  تقریبا ,بنابراین .هستم متحده ایالت اقتصادی های عملکرد  تمام جریان در من .هستم خودم تحلیل به  متکی  -د 

 .باشم  چیزی چه انتظار



 
 

 کند؟ می خطور ذهنتان به  چیزی چه Quantitative Easing کمی تسهیل عبارت شنیدن با  .۸

  کند؟می  چاپ بیشتری  پول دولت وقتی   -الف

  .است  دولتی بهادار اوراق خرید  و بیشتر  پول چاپ طریق از پول ذخیره افزایش برای  مرکزی  بانک  روش ,کمی تسهیل  -ب

  .دهد  می کاهش را کشور پول ارزش  که دانممی فقط ,نیستم مطمئن زیاد   -ج

 کنم؟  جستجو  گوگل در توانم می ,دانم نمی  اصال  -د 
 
 کنید؟ می  نگاه خود شغل عنوان به ارز بازار معامالت به آیا   .۹

  .ام داشته خوبی عملکرد  آزمایشی  معامالت در که اینجا تا نه؟ که چرا مسلما ؛  -الف

  .هستم  وقت تمام گرمعامله یک  نیز  حال همین  من  -ب

  .بگذارم کنار ارز بازار در معامله برای را خود  کار بتوانم نکنم فکر   -ج

  .بگیرم تصمیم  بعد  بزنم محک را خود  کار  نتایج ابتدا باید  بنابراینم. ا شده معامالت وارد  که نیست زیادی  مدت  -د 
 

  کنید؟ می معامله  را اخبار چگونه معمولا  شما .۱۰

 ! ترساند  می را هم فکرش حتی   ,کنمنمی  معامله را اخبار هرگز   -الف

 اگر  و کنممی  خرید  ,باشند  انتظار از بهتر  نتایج اگر  معمول .کنممی  معامله نتایج طبق و مانممی  واقعی آمار انتشار منتظر   -ب

 .میفروشم ،باشند  ناامیدکننده

 !شوم می بازار وارد  ,کنم مشاهده را تنظیمی  اینکه محض به  -ج

 وارد  بهتری  قیمت  سطح در و کنممی  محو را اولیه حرکت  گاهی و شوممی  همراه گزارشها نتایج با گاهی  دارد؛ بستگی   -د 

  .میشوم
 

  دارد؟ بیشتری پیشرفت به نیاز  شما معامالت جوانب از یک کدام .۱۱

 بیشتر ام برنده معامالت از ام بازنده معامالت نهایت در اما دهم تشخیص را خوب تنظیمات توانم می ریسک؛ مدیریت   -الف

 .است

  .دهم افزایش را خود  برنده معامالت و کنم تاکید  بیشتر  خود  های مزیت بر  باید  کنم می  فکر   -ب

  .دارم مشکل تکنیکال و بنیادی تحلیل درک در هم  هنوز  -ج

  .ندارم خاصی مشکل، بنابراین .هستم بزرگتر  هایموقعیت  معامله فکر  به و است  خوب بسیار عملکردم  -د 
 

 کند؟ می خطور  ذهنتان به افکاری چه ,گیرید می  قرار ضرر  زنجیره  در وقتی  .۱۲

 مله!! معا ، معامله، معامله  ، کنم معامله بیشتر ضررها این جبران برای  باید   -الف

 ! نمیخورم کار این درد  به  شاید ! ندارم را معامله استعداد  اصال  -ب

  .ام کرده تجربه  هم  را اینها  از بدتر من.  است  معامله از بخشی  هم  ضرر بالخره، ندارد  اشکالی  -ج

  خود  استراتژی و بازارها و شوم مسلط خودم به دوباره تا  بگذارم کنار  را معامالت کمی مدت باشد  بهتر شاید   -د 

  .کنم ارزیابی دوباره را
 

  کنید؟ انتخاب را یک کدام که گیرد می تصمیم چگونه،  دارند وجود بازار در فراوانی بالقوه معامالت  .۱۳

  .شوم  می وارد  سپس و شوم می  مطمئن تکنیکال و بنیادی عوامل همخوانی از ! است راحت خیلی  -الف

 است؟ درست،  کنم جفت ضعیف ارز با  را قوی ارز  که است کافی فقط  -ب

  .کنم می  انتخاب دارد  همخوانی من تحلیل با  که  را ای معامله سپس ،کنم می تحلیل را بازار تمایل ابتدا  -ج

  .کنم  می  ترکیب  هم با  را فیبوناچی ابزار و امواج تحلیل گاهی  .دارم فرمولی بنیادی و تکنیکال، بازار تمایل تحلیل برای من  -د 
 
 چه شما .کرد  خواهد  برخورد  شما لس استاپ  به قیمت که رسد  می نظر به و است حرکت  حال در شما ضرر به بازار   .۱۴

 کنید؟  می کار

  چیست؟ لس استاپ  -الف

 .کند  برخورد  من  استاپ لس با قیمت  تا مانم می  منتظر و مانم می خود  برنامه به پایبند   -ب

  .دهم  کاهش را خود  های  ضرر و ببندم زودتر را خود  معامله ی،بنیاد  عوامل تغییر  و حرکت قدرت  به  بسته است  ممکن  -ج

 .باشد  داشته نیاز بیشتری فضای به  قیمت شاید ! برممی  قبع را خود  استاپ  -د 


