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تاثیر شیوع بیماری کرونا بر ارزش سهام شرکتهای مواد غذایی در بورس 

 تهران 

 *3 ، صدیقه آهنگری2، فواد عشقی1سید مجتبی مجاوریان
 

 چکیده
اقتصادی عظیم روبه رو ساخته -( عالوه بر تاثیر منفی بر بهداشت وسالمت افراد، جهان را با یک بحران مالی11-ویروس کرونا )کووید

ن مقاله سعی شده است با توجه به میزان همبستگی میان تعداد متوفیان مبتال به این ویروس و اطالعات شاخص ارزش مواد است. در ای
های روزانه از اسفند غذایی )به جز قند(، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر میزان معامالت بورس ایران بررسی شود. در این پژوهش که داده

، نرم افزار ایویوز جهت تحلیل موضوع تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان تهیه شد 1311الی بهمن  1311
داد بین شیوع بیماری کرونا و تغییرات شاخص ارزش مواد غذایی ارتباط وجود داشته و شیوع این ویروس باعث کاهش شاخص فوق در 

باعث کاهش شاخص ارزش شرکتهای مواد  11-عه نشان داده است، شیوع کوویدشود. همچنین نتایج حاصل از این مطالبورس ایران می
 غذایی  بورس نیز شده است. 

 کلیدواژه: بورس سهام، کرونا ویروس، تحلیل همبستگی. ایران.
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   مقدمه

( و همه Ministry of Health) ثبت شده 8331اولین متوفیان در پی انتشار ویروس کرونا از اسفند ماه سال 

 بیماری این شیوع (Craven & et al, 2020باشد )گیری این ویروس جدید همچنان در حال گسترش می

 اصلی مسئله طرفی از است. کرده ایجاد جهان سراسر در عمومی بهداشت مورد در را ایعمده هاینگرانی

 COVID-19باشد. شیوع  می داقتصا در اختالل بسیار زیاد میزان بلکه نیست مبتالیان آلوده تعداد فقط

است  آورده همراه به خود رشد هایبینی پیش برای کاهش را المللی بین اصلی های بانک و مؤسسات

(Sansa & Nuhu, 2020) ( این ویروس پایه های اقتصاد جهانی را متزلزل کرده استWorld Economic 

Forum, 2020 .)خواهد کم شده ایجاد اقتصادی اثرات کندمی ظهور بیماری یک داد وقتی نشان تاریخ 

 که سارس ویروس مثال، گرفت. به عنوان خواهند قرار تاثیر تحت متوسط طور به سهام بازارهای و بود

 افزایش درصد  30 حدود سال آن در سهام بازار و شد مهار سرعت به داد چین رخ در 3003 سال در

 که داده است نشان ویروس این شیوع رسد،نظر می هب متفاوت کرونا ویروس مورد در همه چیز اما یافت،

 & Selmi) شود اقتصادکشورها رکود به منجر است ممکن و است شکننده بسیار جهانی اقتصاد

Bouoiyour, 2020.)  اپیدمی کرونا ممکن است اقتصاد جهانی را به جای یک بحران مقطعی در یک بحران

رسد در اقتصاد جهانی را به ارمغان آورد. بعید به نظر میتاریخی فرو برد و یک تغییر وضعیت ساختاری 

که اقتصاد جهانی تا دو سال آینده بهبود یابد. این وضعیت ممکن است به یک بحران اقتصادی جهانی 

 Mennati, 2020) تواند کشورهایی را که اقتصاد شکننده دارند، در تالطمات خود غرق کندمنجر شود و می

.) 

 میزان و شدت بیماری و گسترش زیرا است نامشخص کشور هر مالی بازارهای بر اکرون ویروس تاثیر

 83-کووید(. Selmi & Bouoiyour, 2020) آیندمی شمار به مبهمی عوامل مختلف هایبخش میر بر و مرگ

این  سریع برد و انتشار بین از هفته یک در را سهام ارزش بازارهای از دالر میلیارد هزار پنج حداقل

 (. Saneifar & Saeedi, 2020) شد سهام بازارهای گذارانسرمایه ترس منجر به دیگر کشورهای به روسوی
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های اقتصادی اعتقاد دارد ضربه اقتصادی اپیدمی اخیر، انگل گوریا، مدیر کل سازمان توسعه و همکاری

رخی اقتصادهای حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم، ب"بوده است:  3001جهانی سال  بیش از بحران

 (.Hutt, 2020) "شان منفی خواهد بودجهان یا هیچگونه رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادی

المللی پول، ادعا کرد حجم کنت روگوف، یکی از مشاوران برجسته اقتصادی جهانی همانند صندوق بین

راز داشت که اقتصاد جهانی پی در پی کاهش خواهد یافت. همچنین موسسه تحقیقاتی آکسفورد ب

 ,TRT)کشورهای در حال توسعه در زمینه بازپرداخت بدهی خارجی خود با مشکل روبه رو خواهند شد 

2020). 

 از اقتصادی های مختلفبخش  این ویروس بوده کرونا ویروس گیر در ها کشور سایر همانند نیز ما کشور

  .قرارداد خود تاثیر تحت را...و مسکن خودرو، خدمات، جمله

-سرمایه جهانی ذهنیت بازارهای منفی پذیری تاثیر و سرجهان سرتا در کرونا ویروس شیوع واقع در

 تحت ...و چین امریکا مانند سایر کشورها بورس همچون نیز ایران بورس که برد سمت این به را گذاران

 و فروش و یدتول کاهش(گیرند  می قرار تاثیر تحت که هایی و شرکت اقتصاد شرایط و کرونا شدید تاثیر

 این داد رخ واقعیت در ولی انچه شود ما بورس شدید ریزش نگرانی باعث این و بگیرد قرار  )....و صادرات

 .(Soheili & et al, 2020گرفت ) قرار دیگری ترتاثیر مسائل مهم تحت ما سهام و بازار بورس که بود

 میان این در .کرد خواهد تجربه را متفاوتی غذایی سبد و زندگی سبک کرونا از پس جهانی جامعه

 هستند، انسان بدن ایمنی سیستم کننده تقویت و کننده تأمین غذایی که مواد نقش رودمی انتظار

 طرف در تغییرات آمادگی با این برای الزم سازوکارهای بایستی بنابراین کند. پیدا توجهی قابل جایگاه

 & Abediشود ) ته از محصوالت در یورس ایجادکشاورزی و معامالت این دس محصوالت عرضه و تولید

Farhani, 2020.) 

اخیراً مطالعاتی در ارتباط با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر میزان معامالت بورس صورت پذیرفت که از نمونه 

 توان به مطالعات ذیل اشاره نمود. های آن می

Rameli & Wanger(2020) به ویروس کرونا را بررسی نمود به ای که واکنش قیمت سهام نسبت در مقاله

-گذاران با وجود این ویروس نسبت به بدهی و نقدینگی شرکت ها نگران میاین نتیجه رسید که سرمایه

نیز در مقاله خود با عنوان تحلیل تاثیر   Yan & et al(2020)شود. شوند و یک بحران مالی ایجاد می



 

1040 

 

گذاری به این نتیجه رسیدند که اغلب بازارها لقوه سرمایههای باویروس کرونا در بورس سهام و استراتژی

 دهند.مدت نسبت به اینگونه حوادث واکنش منفی نشان میدر کوتاه

Sharif & et al(2020)  در مقاله خود نشان دادند کرونا باعث کاهش شدید قیمت نفت شده و ریزش شدید

بررسی اثر کرونا بر سقوط قیمت سهام پرداختند  نیز به  Wang & et al(2020)سهام را در پی داشته است. 

 که نتیجه آن سقوط قیمت سهام در بازارهای جهانی بوده است.

Albulescu(2020) به این موضوع پرداخت که نسبت مرگ بر شاخص نوسانات بازارهای مالی تاثیر می-

روس کرونا و بازارهای مالی به این نتیجه رسیدند که بین موارد مربوط به وی Sansa & Nuhu(2020)گذارد. 

شان که به بررسی تاثیر نیز در مقاله Selmi & Bouoiyour(2020)ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 

های مختلف اقتصاد بیماری کرونا بر اقتصاد هند پرداختند، به این نتیجه رسیدند ویروس کرونا بر بخش

نیز  Heyden & et al(2020)زار سهام شده است. تاثیر بسیاری گذاشته و باعث کاهش شدید ارزش با

مطالعه  نمودند که در آن تایید  83-گیری کووید واکنش بازار سهام ایاالت متحده و اروپا را در ابتدای همه

 & Gormsenدهند. شد بازار سهام نسبت به اعالم مرگ در یک کشور معکوس واکنش منفی نشان می

Koijen(2020) به شدت سهام های بورس چرا دادند های سهام نشانیروس کرونا بر قیمتبا توجه به اثر و 

 رشد و بازار تقویت باعث مالی محرك به مربوط اخبار که رسیدند نتیجه این به اند. همچنین کرده سقوط

 شود. می مدت بلند

 کرده اهمفر را اییهزمینه مختلف کشورهای سهام بورس بازارهای عملکرد بر کرونا ویروس شیوع اثرات

باشد. بدین می ویروس این از بازار مواد عذایی پذیری تاثیر بررسی دنبال به حاضر پژوهش است که

 سبب دو فرضیه ذیل جهت آزمون در این مطالعه مطرح گردید:

 فرضیه اول: بین شیوع ویروس کرونا و تغییرات شاخص مواد غذایی ارتباط وجود دارد.

 شود.عث کاهش شاخص کل بورس میفرضیه دوم: شیوع وروس کرونا با

 کشور، هر در بورس کل شاخصکه فرضیه دوم جهت نوآوری روش تحقیق حاضر و با توجه به اینکه 

 ، مطرح گردید.است کشور آن بورس شناسایی ابزار مهمترین

 

 

   تحقیقروش
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ده و ضریب در این مطالعه از آمون فرضیه جهت تایید و یا عدم تایید فرضیات مطرح شده استفاده ش

همبستگی اسپیرمن جهت ارزیابی ارتباط میان شیوع ویروس کرونا و میزان معامالت بورس مورد استفاده 

بدین ترتیب همبستگی میان اطالعات شاخص مواد غذایی با میزان تعداد فوت شدگان در اثر قرار گرفت. 

ارزیابی گردید. در این راستا با هدف کاستن  30/88/8333الی  08/83/8331ابتال به ویروس کرونا  از تاریخ 

رد بررسی قرار اثر روندی، شاخص کل بورس پس از کم شدن از شاخص مواد غذایی در نرم افزار ایویوز مو

های اقتصادی، تشخیص روندها  و تغییرات را گرفت. قابل ذکر است مقارن شدن شیوع کرونا با تحریم

دشوار نموده است که نوآوری روش تحقیق در این مطالعه )استفاده از شاخص کل بورس و تعداد افراد 

 متوفی در اثر کرونا( نیز جهت رفع این مهم می باشد. 

ز اطالعات روزانه فوت شدگان در اثر ابتال به ویروس کرونا از سایت وزارت بهداشت در این تحقیق ا

جمهوری اسالمی ایران استفاده گردید. همچنین اطالعات مربوط به شاخص مواد غذایی از سایت شرکت 

 مرکز پردازش اطالعات مالی ایران استخراج شد.  –مدیریت فناوری بورس تهران 

 نتایج و بحث

شدگان مبتال ( میزان فوت8های اخذ شده از سایت وزارت بهداشت ایران، نمودار شماره )هه دادبا توجه ب

دهد. همانطور که در این نمودار مشخص است میزان مرگ و میر بر اثر ابتدا به به بیماری کرونا را نشان می

. همچنین نمودار افزایش یافته است8333و تابستان  8331در روزهای پایانی سال  83-ویروس کووید

-بیشتر می 8333( گویا این است که تعداد متوفیان مبتال به این بیماری به مراتب در اوایل آذر 8شماره )

که مقارن با اولین فوتی در اثر این بیماری در  8331باشد. این آمار مربوط به روزهای کاری از اول اسفند 

قابل توضیح است به دلیل محاسبه همبستگی  باشد. همچنینمی 8333ایران بوده است تا سی بهمن 

میان میزان معامالت بورس و تعداد متوفیان، تنها روزهای کاری که معامالت در بورس صورت گرفته است، 

 در این تحقیق آمده است.
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 ( متوفیان مبتال به ویروس کرونا8نمودار )

بورس تهران، استخراج گردید، اطالعات های آن از سایت شرکت فناوری ( که داده3همچنین نمودار شماره )

 دهد.مربوط به شاخص ارزش مواد غذایی را نشان می

 باشد.شود، در طول بازه زمانی تحقیق باالترین شاخص مربوط به آبان سال جاری میهمانطور مشاهده می

 
 ( شاخص ارزش مواد غذایی3نمودار )
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د غذایی و شاخص کل بورس را در بازه زمانی ( حاصل اختالف شاخص موا3و در نهایت نمودار شماره )

 دهد:مورد نظر تحقیق نشان می

 
 ( حاصل اختالف شاخص کل از شاخص ارزش مواد غذایی3نمودار )

 

های اقتصادی علیه و همچنین کاستن اثر روندی الزم به ذکر است این اختالف با هدف حذف تاثیر تحریم

 هداف مذکور، نوآوری در روش تحقیق محسوب گردد.ها اعمال گردید تا ضمن پیشبرد ابر داده

عمل آمده، هر دو فرضیه تایید شد. بدین های بهدر این تحقیق دو فرضیه بیان شد که با توجه به بررسی

صورت که شیوع بیماری کرونا بر شاخص مواد غذایی تاثیرگذار بوده و سبب کاهش این شاخص بوده 

شود، مچنین شیوع این بیماری، باعث کاهش شاخص کل بورس میباشد. هاست که تایید فرضیه اول می

 بنابراین فرضیه دوم نیز تایید شد.

نیز شیوع ویروس   Yan & et al(2020)در مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با مطالعات پیشین، طبق تحقیقات

 کرونا سبب واکنش منفی در بورس سهام شده است. همچنین

Sharif & et al(2020) ه خود به ریزش شدید سهام با توجه به شیوع ویروس کرونا اشاره داشته در مطالع

 نتیجه مطالعهکاهش ارزش سهام در اثر بیماری کرونا بر اقتصاد هند، است. 

Selmi & Bouoiyour(2020) .بوده است Wang & et al(2020)  نیز به سقوط قیمت سهام در بازار جهانی در

 ت. اشاره نموده اس 83-پی شیوع کووید
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 های تحقیق.( یافته1جدول )

Method df Value Probability 

t-test 674 6456..66 0 

Satterthwaite-Welch t-test* 832 6456..66 0 

Anova F-test (15674) 81.25671 0 

Welch F-test* (15832) 81.25671 0 

Analysis of Variance    

Source of Variation df Sum of Sq. Mean Sq. 

Between 1 1571 1571 

Within 674 3516 2581 

Total 677 8512 65.2 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه

سرجهان، میزان معامالت را تحت تاثیر قرار داد. ایران نیز همانند سایر  سرتا در کرونا ویروس شیوع

خوش تغییراتی وده و دستهای اقتصادی در پی انتشار این ویروس در امان نبکشورها از تغییرات و بحران

و شاخص مواد غذایی  83-های مطالعه حاضر، میان شیوع ویروس کوویدقرار گرفته است. با توجه به یافته

)به جز قند( در بورس ایران ارتباط وجود داشته و سبب کاهش شاخص مذکور شده است. همچنین با 

علیه ایران و همچنین جهت کاستن اثر های اقتصادی توجه به مقارن شدن شیوع این ویروس  با تحریم

روندی، با کم کردن شاخص کل بورس از شاخص مواد غذایی، این نوآوری در روش تحقیق لحاظ گردیده 

که نتیجه آن تایید فرضیه دوم می باشد. قابل ذکر است هر دو فرضیه تحقیق تایید شده و بدین ترتیب 

 شود.قند( و باعث کاهش شاخص کل بورس میشیوع کرونا باعث کاهش شاخص مواد غذایی )به جز 

شود در مطالعات بعدی، ویروس کرونا به عنوان متغیر موهومی وارد مدل شود. درنهایت پیشنهاد می

 رسد بهتر است جهت شناسایی بهتر روندها، از متغیرهای با تاخیر استفاده شود.همچنین به نظر می
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