تست . ۳رفتار شما در مقابل ریسک چگونه است؟
ت شماست .این تست به شمًا کمک خواه ًد کر ًد تا بفهمی ًد ک ًه کدام
ن کننده میزان موفقی ً
لا رفتا ًر شما در مقابل ریسک تعیی ً
معمو ً
ب مدیریت معامالت برای شما کدام است
سبک معامالتی برایتان بهتر استً،از چ ًه سیستمی بای ًد استفاده کنی ًد ،تکنیک های مناس ً
ی یا وظیفه
یا چگونه می توانی ًد مهارت معامالتی خو ًد را افزایش دهید؟ بنابراین شما کدام یک از هستیدً :قمارباز ,عصب ً
شناس؟ با این تست متوجه خواهی ًد ش ًد!
 . ۱شما در لبه صخره ای ایستاده اید و قصد دارید در اقیانوسی که  ۲۰متر با شما فاصله دارد ،شیرجه بزنید :
ی داری ًد و بدون اینکه لحظه ای فکر کنی ًد شیرجه میزنی ًد .
ی گذاری ًد ،خیز بر م ً
الف ً-احتیاط رًا کنا ًر م ً
ت نزدیک است ً ،نمی پری ًد .
ی و نیروی نجا ً
ب ً-تا وقتی ک ًه مطمئن نشدی ًد که عمق آب کاف ً
ی کنی ًدً،اما در نهایت پس از تشویق نظارهگر آن می پری ًد .
ج ً-تردی ًد م ً
 . ۲اگر از مادرتان بپرسیم که در کودکی چگونه بوده اید چه پاسخی خواهد داد؟
ف گوش کن و بچ ًه ایدهآلی بودهای ًد .
ک بچ ًه ننه تما ًمعیار؛ شما بسیا ًر حر ً
الف ً-ی ً
ب ً-همیشه و بًا کوچکترین اتفاقی گریه می کردی ًد!
ا
ی زخ ًم و
ل تمام بدنتان پ ًر از جا ً
ی و پرسروصدا و اسب سواری بودی ًد و معمو ً
ی خرک ً
ک بچه وحشی؛ عاشق بازی ها ً
ج  ً-ی ً
کبودی بو ًد .
 . ۳فرض کنید که برنده بخت آزمایی التاری شدهاید ،با میلیونها دالری که برنده شده اید چه میکنید؟
ت می خر ًم و دنیًا را میگرد ًمً!
ک جف ً
الف ً-ی ً
یدهم و با نصف دیگر آن یک خان ًه میخر ًم .
ک قرار م ً
ب ً-نصف آن را در بان ً
ج ً-سرمای ًه گذاری می کنم!ًشای ًد بخشی از آن را به سرمای ًه معامالتی خو ًد اضافه کنم و بخشی از آن را در سای ًر دارایی ها
توزیع کن ًم .
 . ۴آیا تا به حال قبل از انتشار گزارش خبری وارد معامله شده اید؟
ت ,اسپر ًد ها نیز افزایش می یابن ًد .
الف ً-هرگز؛ زیرا عالوه بر افزایش فراری ً
ی دار ًد ،اما تنهًا زمانی که بازار در وضعیت تعادل است .منتظر می مانم تًا گزارش منتشر شو ًد و شکست اتفاق
ب ً-بستگ ً
یگیرم .
بیفت ًد سپس در رون ًد قرار م ً
ن اساس تعیین می کنم.
ی وجو ًد داشته باش ًد .تمایل خو ًد را بر همی ً
ی که تنظیمات معتبر ً
ج ً-همیشه!ًالبته هنگام ً
 . ۵آیا تا به حال برای رسیدن به قرار مالقات خود تأخیر داشتهاید؟
الف ً-هرگ ًز! من همیشه  ۱۵دقیقه قبل از موع ًد مقر ًر حاضر می شوم در غیر این صورت ،عذاب وجدان خواهم داشت .
ی شو ًد.
یافت ًد که موجب تاخی ًر م ً
ب ًً-اکث ًر مواقعً،تقصی ًر من نیستً،همیشه اتفاقی م ً
ج ً-سعی می کنم تاخیر نداشته باشم .البته دی ًر رسیدن بهتر ا ًز هرگز نرسیدن است .
 . ۶فرض کنید که از دبیرستان فارغ التحصیل شده اید و قصد دارید دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید .به دلیل اینکه
نابغه هستید همه دانشگاه ها درخواست تحصیل شما را قبول کردهاند ،چگونه یکی از آنها را انتخاب می کنید؟
ی رون ًد .
ت که دوستان م ً
الف ً-به دانشگاهی خواهم رف ً
ب ً-به روش "ده ,بیست ,سی ,چهل" انتخاب می کنمً!
ش بای ًد مزایًا و معایب ه ًر دانشگاه را ارزیابی کن ًم!
ل از پاسخ به این پرس ً
ج ً-قب ً
 . ۷غذای مورد عالقه شما کدام است؟
یشو ًد پاستا را خراب کرد؟
الف ً-ایتالیایی ً ،زیرا ریسک کمتری دار ًد .اگ ًر م ً
ب ً-تایلندی!ًب ًه خوردن مار ،قورباغه و همه غذاهای نامتعارف عالقه دار ًم! واقعا خوشمزه هستن ًد.
ی به روحیه ام دار ًد و اینکه آن غذا اشتها آور باش ًد .
ج ً-بستگ ً
 . ۸کدام یک از عبارات زیر در مورد شما بیشتر صادق است؟

الف ً-معامله موقعیت های کوچک و بازه های دارای فراریت پایین ً ،حوصله ام را س ًر میبر ًد .
ب ً-دوست دارم مطابق مجموعه قواع ًد ثابتی معامله کنم .
ج ً-مطابق بًا حس ششم خو ًد معامله می کن ًم .

 . ۹اندازه موقعیت خود را در هر معامله چگونه تعیین می کنید؟
یکنم .مگ ًر روش دیگری نیز وجو ًد دارد؟
الف ً-آن را طبق اندازه توقف و ریسک تعیین شده خو ًد محاسبه م ً
ی کن ًم .
الا به معامله اطمینان داشته باشم ،همه سرمای ًه خو ًد را معامله م ً
ب ً-اگر کام ً
ج ً-در ه ًر معامله تنها یک لت میکرو باز می کنم ,ا ًز اینک ًه زیا ًد ضرر کنم ،میترس ًمً!
 . ۱۰چگونه تصمیم میگیرد که توقف خود را کجا قرار دهید؟
ی می مانن ًد .
ک از سطوح بعدی باق ً
یکن ًم بفهمم که کدام ی ً
یکنم و سعی م ً
الف ً-به تغییرات قیمت قبلی نگاه م ً
ش رفت از آن خارج
یدهمً.ترجیح می دهم به محض اینکه معامله به ضررم پی ً
ب ً-تا ح ًد امکان نزدیک ب ًه ورودم قرار م ً
شوم .
ج -توقف؟!ًچ ًه توقفی؟ً!
. ۱۱فرض کنید که در یک مسابقه اسب دوانی هستید و قصد شرطبندی دارید .اسب شانس خود را چگونه انتخاب می کنید؟
الف -اسبی که بهترین نام را دار ًد!
ی برد؛ درست است؟
لا الن نی ًز م ً
الا برده باش ًد ,احتما ً
ی که بهترین سابق ًه را دار ًد! اگر قب ً
ب -اسب ً
ل زیادی نصیب من خواه ًد ش ًد!ً
ی که هیچ کس انتظار برنده شدن آن راً ندار ًد و بنابراین اگر ببر ًد پو ً
ج -اسب ً
 . ۱۲روز جمعه است و شما قرار مالقات عاشقانه ای دارید ،کجا شام میخورید؟
ش
الف ً-او را به رستوران مور ًد عالقه خودم می برم و غذای همیشگی را سفارش می ده ًم ,این گونه همه چیز درست پی ً
خواه ًد رفت.
ی اگ ًر نتیجه خوبی نداشته باش ًد .
ی ندار ًد! من همیشه دوست دارم چیزهای جدی ًد را امتحان کن ًم حت ً
ب ً-فرق ً
ی خوانم تًا مطمئن شو ًم
ج ً-شای ًد به رستوران کوچکی که دوستم معرفی کرده بروی ًم ،اما قبل از آن نقدهای مربوط ب ًه آن را م ً
غذایش خوب است .
 . ۱۳ترجیح می دهید کدام یک از سایرهای تلویزیونی زیر را ببینید؟
الف ً-دوستان ،سادگی و طنز آن را دوست دارم .
ب ً-مرده های متحرک ,از اینکه مرا از جای ًم میپران ًد خوشم می آی ًدً!
ن نمایشنامه پیچیده و صحنههای جنگ ایجا ًد کرده است .
ت هستم!ًتعادل خوبی بی ً
ج و تخ ً
ج ً-عاشق بازی تا ً
 . ۱۴چه زمانی سفر می کنید و معموال برنامه سفر خود را چگونه تعیین می کنید؟
یکن ًم .من یک ماجراجو
ی خرم و هنگام رسیدن به مقص ًد برنامه سفر را تعیین م ً
ل ابتدا بلیط هواپیمای خو ًد را م ً
الف ً-معمو ً
هستم .
ی کنم قبال در مور ًد فرهنگ آنهًا مطالعه کن ًم .گاهی د ًر ح ًد رف ًع نیا ًز های
ب ً-پس از اینکه تصمی ًم گرفتم به کجا برومً،سعی م ً
ی کنم.
ی صرف برنام ًه سفر خو ًد م ً
ضروری زبان آنجا را نی ًز یا ًد می گیرم .بنابراین زمان زیاد ً
ی خواهم و برنامه سفر خو ًد را طبق نظرات آنها تنظیم میکنم.
ج ً-از افرادی که به آنجًا سف ًر کرده ان ًد راهنمایی م ً
 . ۱۵شغل ایده آل شما چیست؟
ل های موقتی نیز دارم .
ی اینکه مخارج خو ًد را تامین کن ًم ,شغ ً
الف ً-دوست دارم یک هنرمن ًد آزا ًد باشم و گاهی برا ً
ی بًا ثبات کار کنم که حقوق و مزایای
ک شرکت چن ًد ملیت ً
ت باشم!ًهمیشه آرزو داشتم که برای ی ً
ب ً-دوست دارم کارمن ًد شرک ً
آن تضمین شده باش ًد .
یدهن ًد از کار خو ًد
ج ً-دوست دارم برای شرکت های تازه تاسیس که پتانسیل رش ًد شغلی خوبی دارن ًد و در عین حال اجازه م ً
لذت ببرمً،کا ًر کن ًم .
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