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Abstract 
 
The outbreak of pandemic COVID-19 across the world has completely disrupted the political, social, economic, 
religious, and financial structures of the world. According to the data of April 22nd, 2020, more than 4.6 million 
people have been screened, in which the infection has made more than 2.7 million people positive, in which 
182,740 people have died due to infection. More than 80 countries have closed their borders from transitioning 
countries, ordered businesses to close, instructed their populations to self-quarantine, and closed schools to an 
estimated 1.5 billion children.  
The world’s top ten economies such as the United States, China, Japan, Germany, United Kingdom, France, India, 
Italy, Brazil, and Canada stand on the verge of complete collapse. In addition, stock markets around the world have 
been pounded, and tax revenue sources have fallen off a cliff. The epidemic due to infection is having a noticeable 
impact on global economic development. It is estimated that by now the virus could exceed global economic 
growth by more than 2.0% per month if the current situation persists. Global trade may also fall from 13 to 32% 
depending on the depth and extent of the global economic slowdown.  
The full impact will not be known until the effects of the epidemic occurred. This research analyses the impact of 
COVID-19 on the economic growth and stock market as well. The aim of this research is to present how well 
COVID-19 correlated with economic growth through gross domestic products (GDP). In addition, the research 
considers the top five other tax revenue sources like S&P500 (GPSC), Crude oil (CL = F), Gold (GC = F), Silver 
(SI = F), Natural Gas (NG = F), iShares 20 + Year Treasury Bond (TLT), and correlate with the COVID-19. To 
fulfill the statistical analysis purpose this research uses publically available data from yahoo finance, IMF, and 
John Hopkins COVID-19 map with regression models that revealed a moderated positive correlation between 
them. The model was used to track the impact of COVID 19 on economic variation and the stock market to see 
how well and how far in advance the prediction holds true, if at all. The hope is that the model 
will be able to correctly make predictions a couple of quarters in advance, and describe why the changes are 
occurring. This research can support how policymakers, business strategy makers, and investors can understand 
the situation and use the model for prediction. 
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 چکیده

جهان را به  یو مال ی، مذهب ي، اقتصاد ی، اجتماع یاسیس يدر سراسر جهان ساختارها COVID-19 ریهمه گ يماریب وعیش

 )تست کرونا(ينفر مورد غربالگر ونیلیم 4.6از  شی، ب 2020 لیآور 22 يبر اساس داده ها .است تحت تاثیر قرار دادهطور کامل 
جان  کرونا لینفر به دل 182.740 ،تعداد نیا ازنفر مثبت شده است ، که  ونیلیم 2.7از  شیب تستنتیجه قرار گرفته اند که 

مشاغل را  یلیبسته اند ، دستور تعط درگیر کرونا يکشورها رويبر خود را  يکشور مرزها 80از  شیب .خود را از دست داده اند
ده اقتصاد  .کرده اند لیکودك تعط اردیلیم 1.5 يکنند و مدارس را برا نهیداده اند ، به مردم خود دستور داده اند که خود را قرنط

 و کانادا در آستانه سقوط کامل لی، برز ایتالی، ژاپن ، آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، هند ، ا نیمتحده ، چ االتیبرتر جهان مانند ا
 یدمیاپ .است کاهش یافته یاتیقرار گرفته و منابع درآمد مال رو به سقوطسهام در سراسر جهان  ي، بازارها نیعالوه بر ا .هستند

 یم وناکر،  یفعل تیکه در صورت تداوم وضع برآورد شده است .جهان دارد يبر توسعه اقتصاد یقابل توجه ریتأث کرونااز  یناش
جهان ،  يرکود اقتصاد زانیبسته به عمق و م .تاثیر منفی بگذاردجهان  يرشد اقتصاد بردرصد  2.0از  شیماه بهر  تواند در 

کامل آن مشخص  ریرخ ندهد ، تأث پاندمیکه اثرات  یتا زمان .ابدیدرصد کاهش  32تا  13ممکن است از  زین یتجارت جهان

 قیتحق نیهدف از ا .کند یم لیو تحل هیو بازار سهام تجز يرا بر رشد اقتصاد COVID-19 ریتأث قیتحق نیا .نخواهد شد
 قیتحق نی، ا نیعالوه بر ا .است) GDP( یناخالص داخل دیتول قیاز طر يو رشد اقتصاد COVID-19 نیارتباط ب بررسی نحوه

) SI = F(، نقره ) GC = F(، طال ) CL = F(، نفت خام  S & P500 (GPSC)مانند  گرید یاتیپنج منبع درآمد مال رابطه 
 اهدافتحقق  يبرا مطالعه نیا .ردیگ یدر نظر م COVID-19با  را ،) TLT(ساله  20اوراق خزانه   (NG = F) یعی، گاز طب

 نزیجان هاپک 19-طرح کویدپول ، و  یالملل نی، صندوق ب نانسیفا اهوی درموجود  یعموم ي، از داده ها يآمار لیو تحل هیتجز
 بررسی يمدل برا نیا .دهد یآنها را نشان م نیشده ب لیمثبت تعد یهمبستگ کیکند که  یاستفاده م یونیرگرس يبا مدل ها

 چقدر خوب و تا چه حد ینیب شیپ نشان دهدو بازار سهام مورد استفاده قرار گرفت تا  ياقتصاد راتییبر تغ COVID 19 ریتأث
 حیرا توض راتییانجام دهد و علت وقوع تغ ماهه ي پیش رو 6را از  یدرست ینیب شیمدل بتواند پ نیاست که ا دیام .است دقیق
 نیدرك ا يگذاران برا هیکسب و کار و سرماست هاي یگذاران ، استراتژ استیدرك س یتواند از چگونگ یم قیتحق نیا .دهد
 .می کنداستفاده  ینیب شیپ يمدل برااین از  و کند یبانیپشت تیوضع

 ، بازارهاي مالیرشد اقتصاد جهان، یناخالص داخل دیتول بیماري کرونا،:  يدیکلمات کل

 مقدمه

روت و ، ث یخسارات وارده بر سالمت .شده است روسیو نیا هیعل تیجنگ قرن بشر نیبزرگترآغاز به منجر کرونا  روسیو وعیش
) CFR( يمورد يماریب یکشندگ زانیم نرخکه به عنوان  پیشین ریهمه گ يهایماریب ریدوم و سا یرفاه انسان در اثر جنگ جهان

وارد  یبه اقتصاد جهان يادیخسارات ز COVID-19،  نیعالوه بر ا )1در جدول  اتیجزئ(  است ادیز اریبستعریف می شود، 
گزارش شد  نیشهر ووهان چدر  2019در ماه دسامبر  یانسان روسیمورد کروناو نی، اول WHOاساس گزارش  بر .کرده است

ظاهر شد که باعث  ریهمه گ يماریب کیماه ، به شکل  1در مدت زمان و  ].27[ افتیکه به سرعت در سراسر کشور گسترش 
 االتیا االتیا کلکشور جهان ، از جمله  190از  شیو به ب درگیر کردهجهان را  کل يماریب نیتا کنون ، ا .شد يادیز ریمرگ و م

را به عنوان اورژانس  19-کوید 2020 هیبار در ژانو نیاول) WHO( یسازمان بهداشت جهان ].26،  21[ ه استکرد تیمتحده سرا
،  2020 لی، اما تا آوربود  ایتالیا ژهیبه اروپا ، به و نیانتقال از چ یاصل کانونمارس ،  لیدر اوا ].20[اعالم کرد  یبهداشت جهان

 22 يبر اساس داده ها .بود شیدر حال افزا وستهیبه طور پ مبتالیانکه تعداد  ییمتحده متمرکز شد ، جا االتیبه ا اتتوجه
نفر  ونیلیم 2.7از  شیب نتیجه آزمونقرار گرفته اند که  )تست کرونا(ينفر مورد غربالگر ونیلیم 4.6از  شی، ب 2020 لیآور

 جان خود را از دست داده اند کرونا لینفر به دل 182.740 ،تعداد نیا ازمثبت شده است ، که 



قرنطینه و فاصله گذاري اجتماعی تنها راه حل کنترل شیوع ویروس . بزرگترین مسئله پیش روي جهان، نجات جان مردم می باشد
 و با این حال، با وجود تمام اینها نمی توان مانع افت اقتصادي شد. می باشند که توسط چندین کشور جهان بشدت رعایت شدند

براي مثال، قرنطینه باعث محدودیت کسب و کارهاي مختلف . بهمین علت چندین بخش کسب و کار در حال فروپاشی می باشند
 .همچون سفر شده است

 پاندمی هاهمراه با  ریمرگ و م نرخشده ،  دیی، موارد تأ یزمان دوره :1جدول 

 

 

 2020، لیآور 23 خیدر تار COVID-19 يآمار داده ها :2جدول 

 



 کشور برتر اقتصادي جهان 10در  19نگاه اجمالی بر کووید 

، 19 بسیاري از افراد آلوده به ویروس کووید. طیف وسیعی از ویروسهاي انسانی و حیوانی را دربر می گیرد) COV(کروناویروس 
، افراد آلوده به این ویروس طبق تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، بسیاري از. دچار بیماري تنفسی خفیف تا متوسط شده اند

ولی در برخی موارد این عفونت همچون افراد مسن، که از بیماریهایی همچون دیابت، . بدون هیچ درمان تخصصی بهبود می یابند
شکالت این عفونت در اثر این م. بیماریهاي تنفسی و سرطان رنج می برند، بهبود مستلزم درمان تخصصی و بستري شدن می باشد

 2 جدول. ویروس از طریق قطرات به هنگام سرفه و عطسه منتشر می شود. ، به بیماري جدي و خطرناك تبدیل می شودبیماري
 . را نشان می دهد 2020آوریل  22تا  19داده هاي مربوط به تمام موارد تایید شده و مرگ و میر از اولین مورد کووید 

 جهان اقتصادي برتر کشور GDP (10( داخلی ناخالص تولید به اجمالی نگاهی

 که تاس شده استاندارد متحد ملل سازمان سیستم ملی هاي حساب توسط اقتصادي شاخص یک عنوان به داخلی ناخالص تولید
 چه و ساالنه چه( مشخص زمانی دوره یک طول در را کشور یک توسط شده تولید نهایی خدمات و کاالها تمام کل خروجی
 طور به آن مقایسه از اغلب اما شود، می استفاده کشورها اقتصادي عملکرد مقایسه براي روش این از. کند می گیري اندازه )فصلی

 براي روش سه. شود می استفاده کشورها میان در اجتماعی رفاه یا پیشرفت زندگی، استانداردهاي ارزیابی و برآورد براي گسترده
 محاسبه هزینه رویکرد از تحقیق، هدف این براي. هزینه رویکرد و تولید رویکرد درآمد، رویکرد: دارد وجود  GDP محاسبه
GDP ملمتح کل هزینه هزینه، روش. است مربوط ما تحلیل در شده استفاده هاي داده به نحو بهترین به زیرا کردیم استفاده 
 ناخالص تولید ریاضی محاسبه. کند می گیري اندازه کشور یک داخلی مرزهاي در را خدمات و کاالها براي نهادها همه توسط شده

 :است زیر صورت به هزینه، روش براساس داخلی

GDP$%&. = 	C+&- 	+	 I0 	+	G1&- 	+ 	Net	Export 

-&+C آن در که 	+	 I0 	+	G1&- است، خدمات و کاالها براي کننده مصرف هزینه کل دهنده نشان I0 کل دهنده نشان 

 عمومی خدمات و کاالها براي دولت هزینه دهنده نشان -&G1 است، وکار کسب اي سرمایه کاالهاي براي گذاري سرمایه هزینه

 :یعنی ،می باشد واردات و صادرات بین تفاوت صادرات خالص Export	Net و است

 واردات-صادرات =صادرات خالص 

 است، شده آوري جمع) IMF( پول المللی بین صندوق توسط و شد ظاهر )WEO( جهانی اقتصاد انداز چشم در که هایی داده
 کشورها این اقتصادها، ترین بزرگ بر عالوه. است شده انتخاب جهان برتر اقتصاد 10 و گرفته قرار بررسی مورد تحقیق این در

 در که است جهانی بانک رسانی روز به براساس 3 جدول جزئیات( هستند جهان اقتصاد از % 66.49 حدود کنترل و توسعه موتور
 .)است شده منتشر 2019 جوالي

 

 

 

 

 

 

 

 



 )٪( یجهان GDPو سهم  GDPبا  بیاقتصاد برتر جهان به ترت 10 :3جدول 

 

 

 )GDP(ساالنه  یناخالص داخل دیتولکشورها بر اساس  :4جدول 

 

 مریکاآ اقتصاد اینکه با مثال عنوان به کند، می ایفا داخلی ناخالص تولید جهانی رشد در مهمی نقش کننده مصرف هاي هزینه
 هزینه طریق از داخلی ناخالص تولید) سوم دو( % 70 تقریبا که است این اصلی دلیل است، بوده رشد به رو گذشته سال چند در

. است تجاري گذاري سرمایه و دولت بودجه ترتیب به % 15 از بیشتر % 20 تقریبا که حالی در شود، می تامین کننده مصرف هاي
 .است مواجه درصدي 5.9 کسري با حاضر حال در متحده ایاالت داخلی ناخالص تولید پول، المللی بین صندوق هاي داده براساس

 جهان سراسر در سهام بازار شاخص هاي شکاف به اجمالی نگاهی

 شرکت سهام در را خود درآمد اضافی، درآمد و سهم کسب به امید با گذار سرمایه آن، در که است مالی بازار یک سهام بازار
 کشور یک در را سهام بازار یک عملکرد که است شاخصی سهام، بازار شاخص یا سهام شاخص یک .کند می گذاري سرمایه
 بهمحاس براي تا کند می کمک گذاران سرمایه به که است سهام بازار از اي زیرمجموعه شاخص این. کند می گیري اندازه مشخص
 ازارب هاي شاخص محاسبه براي مختلفی آماري هاي مدل. کنند مقایسه قبلی هاي ارزش با را فعلی قیمت سطوح بازار، عملکرد
 گذاري سرمایه وزنی میانگین شاخص یک اقتصادي، رشد با سهام بازار همبستگی بررسی منظور به تحقیق این. دارد وجود سهام



 در اريگذ سرمایه وزنی میانگین شاخص ترین مهم. دارد بستگی بازار گذاري سرمایه به آن حرکت زیرا گیرد، می نظر در را بازار
 آمریکایی بزرگ شرکت 500 دهنده نشان شاخص این. است S&P 500 یا  Standard and Poor 500  متحده، ایاالت بازار

 S&P 500 که آنجا از. شود می گرفته نظر در آمریکا سهام بازار شاخص بهترین عنوان به و است بازار در گذاري سرمایه با
 ناخالص یدتول بنابراین هستند، ارتباط در نیز دیگر کشورهاي با شدت به که گیرد می نظر در را ملیتی چند و بزرگ هاي شرکت
 .گیرد می قرار تاثیر تحت شده، گرفته نظر در هاي شرکت S&P 500 در تاثیر دلیل به نیز دیگر کشورهاي داخلی

 تحقیقاتی کار توجیه

 این هب شب هر باید ما چرا پرسم می خودم از همیشه من": است نوبل،گفته جایزه برنده اقتصاددان شیلر، جی رابرت که همانطور

 مهم هاي گزارش تمام در مداوم طور به جهان، سراسر در سهام بازار اطالعات ".کند می کار چه سهام بازار دهیم، گوش موضوع
 تمام اداقتص سالمت و سهام بازار بین قوي رابطه یک که است این دلیل که گویند می نیز اقتصاددانان. شود می گزارش خبري

 را گذشته دهه به نسبت معمول رشد الگوي از انحراف ادعاي مردم از برخی حال، این با. ]19 ،9 ،6[ دارد وجود جهان کشورهاي
 عبارت گذشته سال 5 در جهان اقتصادي برتر کشور 10 اقتصادي رشد نرخ متوسط جهانی، بانک هاي داده براساس. کردند بیان

 ،٪6.4: هند ،٪1.6: فرانسه ،٪1.625: انگلستان ،٪1.7: آلمان ،٪0.925: ژاپن ،٪2.725 :چین ،% 2.3: متحده ایاالت: از است
 طول در S&P500 سهام و واقعی داخلی ناخالص تولید دقیق آماري هاي داده .٪1.95: کانادا ،٪0.1: برزیل ،٪1.025: ایتالیا

 .اند شده ارائه 5 و 4 جداول در ترتیب به گذشته، سال 5

 که حالی در بود، % 1.62 با برابر 2019 سال در داخلی ناخالص تولید رشد میانگین باال، جداول در ها داده تحلیل و تجزیه با
 %-5.45 تا) تقریبا( داخلی ناخالص تولید 2020 سال در دیگر سوي از بود، %28.88 با برابر S&P 500 شاخص ساالنه بازده

 بازارهاي بین رابطه که شود می مطرح فرضیه یک نقطه این در. بود %-12.2  با برابر S&P 500 بازده که حالی در یافت، کاهش
 و باشد اقتصاد براي شاخصی تواند می سهام بازار آیا. گیرد می قرار 19کووید اپیدمی تاثیر تحت چگونه و چیست اقتصاد و سهام

 ثال،م عنوان به( افتد می سهام بازار براي اتفاقی چه شود، می وارد جهانی اقتصاد به ناگهانی شوك یک که زمانی برعکس؟ یا
 ؟)19 کووید اپیدمی

 نماینده عنوان به S&P 500 و پردازد می جهان برتر اقتصاد ده GDP بین تاریخی سنجی اقتصاد رابطه به پژوهشی مقاله این
 بین همبستگی براي تالش و فعلی تاریخی رابطه کشف آن هدف. شود می گرفته نظر در سهام بازار و جهان واقعی اقتصاد اصلی
 .است S&P سهام شاخص و  اقتصاد رشد ،19کووید پاندمی

 

 

 S & P500شاخص سهام  یبازده نرخ :5جدول 

 

 

 مرتبط مقاالت

 رنق یک از بخش این. دهد می قرار مطالعه مورد را قبلی گیر همه هاي بیماري اول بخش. شود می تقسیم اصلی بخش دو به کار
 مناطق بر پاندمی اثرات مطالعه این. شود می تشدید غیره و H1N1، H5N1 پاندمی با و شود می آغاز آنفوالنزا پاندمی با پیش

 بخش. دهد می پوشش گذارند، می تاثیر جهانی اقتصاد بر مستقیم غیر یا مستقیم طور به که مختلفی کشورهاي در را درآمدزا
 ناباجت قطعیت عدم کاهش به تا کند می ترکیب هم با را دارایی و اقتصاد که است اقتصادي کاهش یا رشد مورد در مطالعه دوم

 .کند کمک ناپذیر



 اقتصادي رشد یا داخلی ناخالص تولید بر ها اپیدمی تأثیر

 از .ندباش اقتصادي رکود دلیل است ممکن که کرد شناسایی را متعددي دالیل گذشته، هاي اپیدمی مورد در عمیق مطالعه یک
 مانند شدید گیر همه هاي بیماري در است، اصلی عامل یک که بیماري و میر و مرگ طریق از مولد کار نیروي دادن دست

 ياقتصاد پیامدهاي از بسیاري مورد در مفیدي هاي دیدگاه قبلی، یاپیدمیولوژیک مطالعات اما. ]2[ است چشمگیر 1918 آنفوالنزا
 تحت) غیره و گردشگري مانند( خدمات ارائه کننده، مصرف ضعیف احساسات از ناشی هاي هزینه جمله از دهند، می ارائه خود

 رتبطم مختلف درجات به هم هنوز عوامل این همه. بالقوه مالی تقویت و اجتماعی فاصله هاي سیاست تاثیر دلیل به باال ریسک
 می خالصه را گذشته هاي اپیدمی اقتصادي هاي هزینه مورد در شده انتخاب هاي یافته و مطالعه هاي روش 6 جدول. هستند
 .شوند می پدیدار بسیاري هاي دیدگاه. کند

 زمانی اوال. باشد مربوط فعلی 19کووید اپیدمی به است ممکن گذشته هاي اپیدمی این مطالعه از کلی بسیار هاي درس برخی
 اقتصادي ضرر یک از جهان است ممکن شرایط آن در شود، می جهانی مقیاس در مال و جان دادن دست از باعث اپیدمی یک که

 وند،شَ می پرهزینه گران، اقدامات که است معنی بدان این. شود طوالنی اقتصادي رکود به منجر تواند می که ببرد رنج عظیم
 سود - هزینه ارزیابی با ها، انسان جان نجات اولیه هدف بر عالوه موارد این. دارد اقتصادي مزایاي کار نیروي حفظ همچنین
 عرضه پخش هاي کانال بین تعامل که سازد می روشن نیز موضوع ادبیات. هستند مرتبط جایگزین سازي شایسته هاي سیاست

 .شود می مشخص اپیدمی از حاصل هاي شوك با کلی طور به بلکه نیست، 19کووید مختص تقاضا و

 )S & P500 شاخص( سهام بازار بر اقتصادي قطعیت عدم تأثیر

 غییرت درصد که اند کرده ثابت شوند، می انجام اقتصاد گیري اندازه مدل یک به دادن شکل براي حاضر حال در که هایی تحلیل
 یجادا فعلی هاي مدل این توسط که مشترکی فرض. کند کمک بازار قطعیت عدم تخمین به تواند می داخلی ناخالص تولید در
 تحلیل و تجزیه از بخش این کلی طور به. است سهام بازار یا بانک براساس اقتصادي، بازار یک مالی ساختار که است این شود می

 از انندتو می ها تحلیل این. شود می سهام بازار بر ها آن تاثیر و داخلی ناخالص تولید در تاریخی تغییرات ایجاد باعث تحقیق
 تجزیه مدل زا حمایت در. کنند کمک بینی پیش به تا یابند تسلط فعلی بازار نمودار بر و شوند تجزیه صنعت به بازار هاي بخش

 صاداقت کلیدي هاي شاخص سهام بازارهاي که اند کرده ثابت همبستگی طریق از که دارند وجود مطالعاتی اقتصادي، تحلیل و
 .هستند

 )S & P500 شاخص( سهام بازار بر اقتصادي قطعیت عدم تأثیر

 غییرت درصد که اند کرده ثابت شوند، می انجام اقتصاد گیري اندازه مدل یک به دادن شکل براي حاضر حال در که هایی تحلیل
 یجادا فعلی هاي مدل این توسط که مشترکی فرض. کند کمک بازار قطعیت عدم تخمین به تواند می داخلی ناخالص تولید در
 تحلیل و تجزیه از بخش این کلی طور به. است سهام بازار یا بانک براساس اقتصادي، بازار یک مالی ساختار که است این شود می

 از انندتو می ها تحلیل این. شود می سهام بازار بر ها آن تاثیر و داخلی ناخالص تولید در تاریخی تغییرات ایجاد باعث تحقیق
 تجزیه مدل زا حمایت در. کنند کمک بینی پیش به تا یابند تسلط فعلی بازار نمودار بر و شوند تجزیه صنعت به بازار هاي بخش

 صاداقت کلیدي هاي شاخص سهام بازارهاي که اند کرده ثابت همبستگی طریق از که دارند وجود مطالعاتی اقتصادي، تحلیل و
 .هستند

 باال همبستگی تعداد با را اقتصاد نرمال رشد S&P 500 که داد نشان شد انجام 2018 سال در هیبرگر توسط که مطالعه یک
 این .است شده استفاده رویدادها پولی گردش تخمین براي بیز ساده کننده بندي طبقه از تحقیق این در. ]14[ دهد می نشان
. است کرده برآورد اخیر سال 28 طول در را ها موفقیت تمام عمال و رکودها تمام مدت طول موثري طور به تحقیق این در مدل
 .است ورتص قابل کند، می استفاده اقتصادي نشانگرهاي عنوان به پولی بازارهاي از که مدلی ساخت که دهد می نشان بررسی این

 

: شیآزما کیبه عنوان  نیو بیزکننده  يآزمون طبقه بند قیخاص از طر یمال يها تیپوشش وضع بهصرفاً  قبلی قاتیتحق
د از پایان بع. تست هر کدام از سه وضعیت مالی به تقویت مدل کمک می کند .کرده انداستفاده  ي، رشد و رکود اقتصاد ینیجانش

ي غلبه بر برا. این بررسی، تحقیق نشان داد که وي با استفاده از تمام نقاط برجسته قابل دسترسی، مدل کامل را خلق کرده است
 . استخراج کرده و این مدل را بسط داداین مسئله، وي قابل ارائه ترین نقاط برجسته منطقه کالن اقتصادي را 



تحقیق درباره این مسئله صحبت می کند که چگونه . مورد تحقیق اجرایی قرار گرفت 2013فرضیه کینزي توسط سلمیر در سال 
 S&P 500در این بررسی، سلمیر نشان داد که . یانه منجر شوندجو یتالف یعناصر مالدستورالعمل هاي بانکداري می توانند به 

دستورالعمل بر حفظ وضعیت کالن . طبق دستورالعمل هاي پولی که توسط بانک ها یا دولت اجباري شده اند، عمل می کند
یارال، بسیاري از مدلهاي انتظار که استفاده شده اند، به دستورالعمل هاي بانکی و دولتی و ک همانند نتایج. اقتصادي تاکید دارد

 .پیش بینی وابسته هستند

 انتها در 6جدول 

 سهام از شاخصشده  يجمع آور يخالصه داده ها :7جدول 

 

 مواد و روش

 فرایند جمع آوري داده ها

جان هاپکینز جمع آوري گردید،  19از نقشه کووید  19داده ها از سه منبع موجود متفاوت جمع آوري شدند، داده هاي کووید 
و یاهو فایننس با استفاده از )IMF(از چشم انداز اقتصادي جهان توسط بازار سهام و صندوق پولی بین المللی  GDPداده هاي 

سایت  BEA.govجمع آوري گردید، سایت داده اي که اطالعات در یک محل ذخیره می گردد،  3.8کتابخانه دیتاریدر فیتون 
که یک پورتال بروز می باشد و  Bloomberg Terminalند و دیگري است که داده هاي چندین ساله در آن ذخیره شده ا

داده هاي خام ماهانه وارد اکسل شده و بصورت داده هاي سه ماهه ذخیره می . شامل داده هاي تاریخی و تحوالت کنونی است
در  مفید هستند و تصمیم براین شد که داده ها بشکل سه ماهه. شوند تا اینکه داده هاي معنی دار بیشتري وجود داشته باشند
 . مقایسه با داده هاي ماهانه، تفاوت زیادي بین آنها وجود دارد

 توصیف مجموعه داده ها

کشور اقتصادي  10جان هاپکینز و با دو متغیر موارد تایید شده و میزان مرگ و میر در  19اولین مجموعه داده از نقشه کووید 

. ارائه شده اند 2، در جدول 2020آوریل 22تا  19ز شروع پاندمی کووید تعداد کل متغیرها ا. عمده جهان جمع آوري گردید
. ارائه گردید 3سال اخیر جمع آوري شده و در جدول  5کشور اقتصادي برتر جهان طی  GDP 10دومین مجموعه داده از 

سپتامبر تا آوریل می ، یعنی 2019سه ماه اخیر  GDPیاهو فایننس و  S&P 500سومین مجموعه داده، حاصل شاخص سهام 
بعالوه سود دارایی هاي اوراق قرضه  iShare 20بعالوه، داده هاي مربوط به نفت خام، دارایی هاي طال، نقره، گاز طبیعی، . باشد

خزانه داري جهت تجزیه و تحلیل تاثیر اقتصاد بر دارایی هاي ناشی از درآمدها جمع آوري گردید تا تصویر مربوط به تاثیر اقتصاد 
 . خالصه داده هاي مربوط به شاخص سهام را نشان می دهد 7جدول . ر شاخص بازار سهام شفاف شودب

 

 

 



 قیروش کار تحق :1شکل 

 

 

 

 بر بازده شاخص سهام COVID-19 ریتأث لیو تحل هیتجز :2شکل 

 

 پیش پردازش داده ها

 پاکسازي داده ها

مازاد، نمادهاي شناخته نشده در ستونها می باشند که بر نتیجه تحقیق داده هاي استخراجی داراي ارزش ازدست رفته، ستونهاي 
 . به حل فرایند پاکسازي داده ها کمک می کنند Python 3.8—Pandaو  NumPyبنابراین، کتابخانه . تاثیرگذارند

 

 



 

 COVID-19 یزمان دورهشاخص بورس با برجسته کردن حداکثر بازده در : 3شکل 

 

 

 نرمال سازي داده ها

زیاد بوده و  19هدف نرمال سازي داده ها، مقیاس گذاري مجدد مجموعه داده هاي پاکسازي شده می باشد چون میزان کووید 
بنابراین جهت اعمال . تا افزایش روزانه زیادي دارد، درحالیکه داده هاي شاخص سهام داراي ارزش منفی و مثبت نامعین می باشد

 . شد اقتصادي و بازار سهام نیازمند مقیاس مشابه می باشد، ر19ارزیابی، همبستگی بین کووید 

 توصیف مدل

تا  1957از سال  GDPتغییر درصد سه ماهه نشان داد که . تغییر درصد ثبت شده بین هر سه ماه، مورد تاکید این تحقیق است

تنها سه مورد به طور  و بوده اند یتصادفات البناشی از  2008تعداد چهار مورد در سال  یناست، از ا یافتهکاهش ده چهارم 
 .اینکه باید همبستگی بین سودها باید بررسی شود، بصورت یک مسئله در آمده است. بوده اند 2017 یننسفا یاهوطبق  یمتوال

به این خاطر که آماده تولید است، نمی توان گفت . باشد GDPانتظار می رود که مدل پیش بینی هم شامل سود و هم زیان 
جهت برآورد  GDPدرباره نحوه استفاده از مدل . اندازه سود هر مورد است که مفید و قابل توجه است. تیبان می باشدمدل پش

 . بعدا اطالعات بیشتري ارائه خواهد شد GDPرشد 

 S&P 500ساالنه و  GDPبراي تحلیل رگرسیون تغییرات درصدي سه ماه به سه ماه بین  python 3.0از آمار غیرعملی 

انجام شد که شاخص بهتري از رابطه واقعی بین اطالعات  matplotlibتحلیل نموداري با استفاده از کتابخانه . اده گردیداستف
وجود ندارد، قیمت هاي  GDPارائه کرد، چون بخاطر اینکه هیچ همبستگی بین هزینه سهام و کیفیت مالی استفاده شده در 

می باشد یا نه، با  GDPشاخص کلیدي  S&P 500بنابراین، براي بررسی اینکه آیا شاخص سهام . شاخص سهام متناقض بودند



در هر دو سه ماه حذف شد، که معکوس  S&P 500جایگزین شود، اطالعات  S&P 500با  GDPهدف اینکه سه ماهه دوم 
 .تلقی می شود GDPسه ماهه سوم و چهارم 

باید  Pتعیین شد، یعنی سطح اطمینانی که در آن، ارزش  %95فاصله معین، . رار دادقبل از تعیین رابطه، باید فاصله معینی ق
این  .تمامیت نتایج این محدودیت را تامین کرده و نظریه بی اعتبار را رد کرد. باشد تا اینکه بی اعتباري رد شود 0.05کمتر از 

. می باشد GDPنشانگرهاي محرك  S&P 500 نشان می دهد که بین دو سیستم اطالعاتی رابطه وجود دارد و بخش اعظم
. شواهدي از وجود رابطه نشان می دهد tمقدار . را مدنظر داشته باشد tبراي اینکه این اطالعات بزرگ باشند، هرکس باید مقدار 

اي مبتنی بر این براي برگشت ه tهر مقدار . بیشتر باشد  ≈2یا  2کمتر از  tبراي اینکه نتایج این تحقیق بزرگ باشد، باید مقدار 
انجام شد تا مشخص  S&P 500این کار مجددا براي هر بخش از . پایه، پیش بینی می کند که نتیجه به شکل میانگین می باشد

برخی بخشها قابل توجه تر از بخشهاي دیگر . بزرگ است یا نه GDPشود که آیا یک بخش در مقایسه با بخش دیگر از نظر 
 . هستند، تحقیق انجام شد GDPبراي تبیین علت اینکه برخی بخشها نسبت به بخشهاي دیگر متمایل به . بودند

وقتی تمام داده ها جمع آوري و تحلیل شد، نوبت این می رسد که بررسی کنیم چگونه می توان از این تحلیل براي حمایت از 
بررسیهاي مختلف بصورت قیاسی انجام شده و بعنوان قانون یا  .ی استفاده کردگذاران، صاحبان مشاغل و کارشناسان مال یاستس

این تحقیقات همچون روشی براي مدیریت نقدینگی مازاد، سازمانهایی که در صورت نوسان . درآمدند GDPسیستمی براي مدل 
د می باشند، همچون این داده ها در مواقع مختلف مفی. ي می باشندا یهسرما يشرکت هااقتصاد دچار زیان می شوند، و اهمیت 

ایجاد شده به  GDPانتظار می رود که مدل . حل آنزمان /استخدام و نحوه کاهش/ افزایش اقتصاد، و افت اقتصاد،رشد 

 . 1تولیدکنندگان، متخصصین مالی و نمایندگان در زمینه تصمیم گیري کمک کنند، تصویر

 COVID-19 یزمان دورهدر طول  یبازده تجمع :4شکل 

 

 بحثنتایج و 

 . ساختاردهی و تجسم شد spyder(Anaconda3)-python 3.8داده ها با کمک محیط 



 CL(، نفت خام S&P500 (GPSC)بر شاخص سهام را نشان می دهد که مسئول درآمد مالیاتی  19، تاثیر کووید 2تصویر 
= F( طال ،(GC = F) نقره ،(SI = F) گاز طبیعی ،(NG = F) ،iShare 20  بعالوه سود دارایی هاي اوراق قرضه خزانه داري

(TLT) 2020نشان می دهند، تعداد افرادي که از اپیدمی رنج می برند، از فوریه  19همانطور که داده هاي کووید . می باشد 

 ، گاز(13.72+)، نقره (12.90+)، طال )71.80−(، نفت خام S&P500 (±12.20%)افزایش داشته است که تاثیر آن بر 
 . ارائه شده است 1می در تصویر  (18.30+)بعالوه سود دارایی هاي اوراق قرضه خزانه داري  iShare 20، (13.37−)طبیعی 

اخرین سود ماکسیمم شاخص سهام را نشان می  3تصویر . عدم قطعیت باالیی تجربه می کند 19شاخص سهام در طول کووید 

را  2020تا آوریل  2019طی شش ماه اخیر از سپتامبر  19 تجمیعی کوویدسود  4تصویر . بود 2020دهد که در ماه فوریه 
بر پنج بخش پردرآمد از جمله نفت خام، طال، نقره، گاز طبیعی و  S&P500تحلیل اثر شاخص سهام  5تصویر . نشان می دهد

iShare 20 نتایج تحلیلی سود شاخص سهام در  6تصویر . بعالوه سود دارایی هاي اوراق قرضه خزانه داري را نشان می دهد
تاثیر موارد تایید شده پاندمی و  7و تصویر ) همچون یک، سه و شش ماهه(طول دوره پاندمی را بطور دوره اي نشان می دهد 

 . کشور برتر را نشان می دهد GDP 10میزان مرگ و میر بر رشد اقتصادي 

 

 پنج بخش با درآمد باالدر  S&P 500شاخص سهام  ریتأث لیو تحل هیتجز: 5شکل 

 

 جمع بندي

 .است افتهی کاهش -5.45 به 1.62 از  19-پاندمی کوید لیبه دل ي اقتصاد رشد داده ها، متوسط لیو تحل هیبر اساس تجز

، شاخص  نیعالوه بر ا. گرفته اندقرار  ریتحت تأث به شدت 19-پاندمی کویدها در طول  ییدارا ریو سا S&P 500شاخص سهام 

 2020سپتامبر  نسبت به،  2020 لیآور 22تا  ارزش شاخص. است کرده سقوط ٪28.67 -در حال حاضر  S&P 500سهام 
ر ب روسیو ریتأث تبلند مددر  در کوتاه مدت متوقف نشود ، روسیبه طور خالصه ، اگر و .کاهش داشته است  -12.20به میزان  
رات اث ياقتصاد يامدهایکاهش پ يبرا یالملل نیب يو نهادها ها ، الزم است دولت نیبنابرا .جهان مخرب تر خواهد بود ياقتصادها



 این است که در میاقتصاد برتر جهان را در نظر گرفته ا 10 یقیمقاله تحق نیدر ا دلیل این که .کنند يهمکار ندهیدر آ روسیو
از آنها  يدولت ها نکهیبا توجه به ا  .جان خود را از دست داده اند COVID-19به  تعداد چشمگیري از مبتالیانکشورها  نیا

 هاشاع از يریتالش ها در جلوگ نیاز ا دیاقدام کرده اند ، با یاجتماع يو فاصله گذار) و کامل بخشی( قرنطینهدر قالب  پیش
 یلمللا نیب يدولت ها و نهادها سایر شتریکشنده ، مشارکت ب روسیو نیبردن ا نیاز ب يحال ، برا نیبا ا .کرد یقدردان روسیو

 الزم است
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