تست . ۴چه نوع توقفی برای سبک معامالتی شما مناسب است؟
اهمیت مدیریت مناسب ریسک در موفقیت معامالت به حدی است که هر چه بر آن تأکید کنیم باز هم کم است .برای اینکه
سرمایه خود را از دست ندهیم باید همه چیز را درباره توقف های زیان به خوبی یاد بگیریم .اما در بین چهار نوع دستور
توقف کدام یک با شخصیت معامالتی شما همخوانی بیشتری دارد؟
. ۱بیش از دو روز است که یک معامله باز دارید و بازار نیز نسبتا رنج بوده است .کدام یک از عبارات زیر به ذهنتان
خطور می کند؟
الف -نگرانی ندارد .جفت ارز هنوز در دامنه واقعی میانگین خود قرار دارد .
ب  -این معامله نتیجه ای نخواهد داشت .دارم وقت خود را هدر می دهم ،در حالی که می توانستم معامله دیگری انجام دهم .
ج  -مهم نیست! ایده معامالتی من هنوز معتبر است .همان گونه که میبینید ،خط روند هنوز شکسته نشده است!
د  -تا زمانی که ضرر نکنم ،اشکالی ندارد!
. ۲دوستانتان معمولا شما را چگونه توصیف می کنند؟
الف  -بسیار وقت شناس .من هیچ وقت تاخیر ندارم!
ب  -آنها معمولا مرا به دلیل اینکه همیشه مقرراتی هستم و تخلف نمی کنم مسخره می کنند .
ج  -میگویند که دمدمی مزاج هستم .آیا خصلت بدی است؟ اگر این طور باشد واقعا ا ناراحت میشوم .اگر نه؛ مشکلی با این
خصلت ندارم .
د  -دست و دلباز ،همیشه برای ریخت و پاش و خرج کردن پول آماده ام.
 . ۳از کدام یک تنفر بیشتری دارید؟
الف  -وقتی بازار ها وحشی هستند و پرش های زیادی دارند .
ب  -وقتی پس از باز کردن موقعیت ،بازار به مدت بسیار طولنی حرکت نمی کند .
ج  -وقتی ایده معامالتی من باطل میشود .
د  -وقتی ضربه بزرگی به حسابم وارد میشود .
 . ۴دوستانتان اصرار دارند که شما با آنها بیرون بروید و خوش بگذرانید ,اما شما کمی کسل هستید ،معمول در این مواقع
چه بهانه ای می تراشید؟
الف  -ببخشید ،امروز پول زیادی ندارم .روز پرداخت حقوق دوباره تماس بگیرید .
ب -امشب ،نه! شاید یک شب دیگر بیایم!
ج  -زیاد حالم خوب نیست ،فکر می کنم که تب دارم .
د  -اما آن رستوران خیلی از اینجا دور است ،حوصله رانندگی طولنی را ندارم .
 . ۵با کدام یک از عبارات زیر ارتباط بیشتری برقرار می کنید؟
الف  -وقت طالست!
ب  -این محصول ،دقیقا عین همین چیزی است که میبینید .
ج  -پول زمانی اهمیت می یابد که نیست .
د  -گذشته ها ،گذشته است؛ فردا هنوز معلوم نیست ،امروز یک هدیه است!
. ۶فرض کنید که از شغل خود استعفا داده اید ،چرا؟
الف  -رئیس من غیر قابل پیش بینی است ،الن بهترین دوست من است و چند دقیقه بعد ،بدترین دشمنم!
ب  -فکر میکنم از اهداف شغلی خود دور شده ام.
ج  -حقوقم ،کافی نیست .با این دستمزد چگونه میتوانند برای خرید  X3پس انداز کنم؟!
د  -پنج سال است که در این شرکت کار میکنم ،اما هنوز ترفیع نگرفتهام!
 . ۷برای قطع کردن رابطه عشقی خود ممکن است چه دلیلی بیاورید؟
الف  -آمادگی رابطه را ندارم ،ببخشید عزیزم!
ب  -احتیاج به کمی فضا دارم .در این رابطه احساس خفگی می کنم!
ج  -من همیشه از خودم مایه می گذارم ،فکر می کنم کم کم از خود بیگانه شده ام!
د  -واقعا از اینکه باید این مطلب را بگویم ناراحتم ،اما فکر نمیکنم که این رابطه سرانجام و نتیجه ای داشته باشد!
 . ۸کدام یک از موارد زیر برای شما جذاب تر است؟
الف  -دویدن .ورزش فوقالعادهای است و هزینهای در بر ندارد .

ب  -دوست دارم به باشگاه بروم و از همه دستگاه ها استفاده کنم .
ج  -پالیومتریک ،دوست دارم در مدت زمان کوتاه تحرک بدنی طبیعی و اما شدیدی داشته باشم .
د  -من یک یوگی هستم ،دوست دارم برای انجام حرکات کششی و تعریق ،فضای شخصی خود را داشته باشم .
 . ۹فرض کنید زمان به عقب برگشته! شما  ۷ساله هستید و قلدر مدرسه باز هم شما را اذیت میکند .تصمیم دارید چه زمانی
در مقابل بایستید؟
الف  -وقتی ضعیف و آسیب پذیر بود به او حمله می کنم.
ب  -پس از اینکه همه پول ناهارم را گرفت .نمی توانم گرسنه بمانم ،می توانم؟
ج  -وقتی مرا در مقابل دوستانم شرمنده و خجالت زده کند! دیگر بس است!
د  -الن نه ،ولی هفته بعد ،حتما ا!
. ۱۰اولین کاری که پس از بیدار شدن از خواب می کنید ،چیست؟
الف  -برنامه کل روز خود را تنظیم می کنم .
ب  -روتین معمول هر روز صبح خود را انجام میدهم ،دوش می گیرم ،یک فنجان قهوه میخورم ،روزنامه می خوانم،
مسواک میزنم ...ادامه دهم؟
ج  -کیف پول خود را چک می کنم که اگر پول کافی نداشتم به بانک بروم .
د  -در روز غیر تعطیل ،به سرعت روتین روزانه خود را انجام میدهم اما اگر تعطیل باشد ،زمان زنگ ساعت را عقب می
اندازم .
 . ۱۱چگونه جفت ارز خود را برای معامله انتخاب میکنید؟
الف  -بستگی دارد که امروز کدام جفت شرایط خوبی داشته باشد .
ب  -جدایی را انتخاب میکنم که معمولا پایبند به سطوح حمایت و مقاومت هستند .
ج  -جفت هوایی را انتخاب می کنم که معمول برایم سود آور بوده اند .
د  -به جفت هایی که تحرکات زیادی دارند ،عالقه دارم .دوست دارم بدون اینکه برای مدت طولنی به نمودارها خیره شوم،
سود زیادی را به دست آورم.
. ۱۲وقتی به رستوران می روید ،معمولا هنگام انتخاب غذا به خود چه می گویید؟
الف  -ببینم چقدر پول دارم.
ب  -غذاهای منو بسیار خوشمزه به نظر می رسند! همین جا غذا میخورم .
ج  -فکر می کنم آماده شدن این غذا کمی طولنی شود .آیا می توانم تحمل کنم؟
د  -شنیده ام که هات داگ خوبی دارند .فکر کنم همان جا بروم .
 . ۱۳تنظیماتی مشاهده می کنید اما بازار حرکت خود را آغاز کرده است .قبل از قراردادن توقف خود ،اول از همه به چه
چیز توجه میکنید؟
الف  -نگاهی سریع به دامنه آن روز میاندازم و تخمین میزنم که جفت ارز چقدر از قیمت باز شدن خود به سمت بال یا پایین
حرکت کرده است .
ب  -سطوح حمایت و مقاومت
ج  -تراز حساب
د  -فکر نکنم به این زودی توقف خود را قرار دهم .زیرا مدت زیادی معامله را نگه نخواهم داشت و موقعیت خود را به
زودی میبندم یا اینکه زمانی توقف را میگذارند که قصد ترک میز خود را داشته باشم .
. ۱۴اولین فکری که پس از شنیدن "مدیریت ریسک" در معامالت به ذهنتان خطور میکند ،چیست؟
الف  -تعیین اینکه کدام بخش از ایده معامالتی من اشتباه بوده است.
ب  -قرار دادن پول خود در معامله برای مدتی معین .
ج  -از دست ندادن کل سرمایه ام .
د  -ایجاد فضای تنفس برای معامله خود ،بسته به جفت مورد معامله .
. ۱۵فرض کنید که بابانوئل واقعی بود و قصد داشت نیرویی خارق العاده به شما هدیه دهد ،چه نیرویی از او می خواستید؟
الف  -توانایی سفر در زمان
ب  -مهارت ذهن خوانی
ج  -چشمانی دارای اشعه ایکس
د  -من نیروی خارقالعادهای نمیخواهم .دوست دارم مانند بتمن باشم .تنها چیزی که نیاز خواهم داشت ،کمی پول در بانک،
یک ماشین باحال و یک خدمتکار است .

