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 بسمه تعالي
 

 مقدمه 

شیوع شتابان ویروس کرونا در پنج قاره جهان با به چالش کشیدن رشد اقتصادی جهان، احتمال کاهش فروش و سودآوری 

ترین گذشته سیاه هفتهبر همین اساس، بازارهای سهام در اروپا و آسیا طی  ؛ المللی را افزایش دادهای بینبسیاری از شرکت

تاکنون سپری کرده بودند و بازار سهام آمریکا نیز شاهد بدترین  ٢٠٠٨دوره کاری خود را از زمان وقوع بحران مالی سال

سال  ٢.5ترین رقم در بیش از نین قیمت جهانی نفت نیز در این مدت به پایینسال اخیر بودند. همچ ۹شرایط خود طی 

خود جلوگیری  ریزشاز توکیو گرفته تا نیویورک به هیچ وجه نتوانستند از ادامه  بورس هایشاخص 1.گذشته رسیده بود

به وحشت را  ،کشنددوباره باال میها به راحتی خود را کنند و دست اندرکاران بازار را که عادت داشتند ببینند شاخص

برای  ایمقدمهاپیدمی کرونا،  ریزش داشتند.های جهانی به دلیل اپیدمی شدن کرونا طی دو هفته گذشته بورس ٢.انداختند

ده رآوضای خرید نفت و فراکشوری که تاثیر زیادی در تق بود. افت تقاضا در سطح جهان و اخالل در رشد اقتصادی چین

ین هفته اما در ا گرفته بودرا پی رو به رشدیروند  ،ورود نقدینگی به بازار در این میان به دلیلنیز  بورس ایران .نفتی دارد

کاهش ناشی از گسترش ویروس کرونا در کشور و سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی قرار گرفت و با عقب  تحت تاثیر

انداز وضعیت اقتصادی دنیا چشمبه اعتقاد کارشناسان . یافتواحد کاهش  14٨٠5درصدی شاخص کل بیش از  ٢.7نشینی 

 مبهم در عرضه انرژی به عنوان دو کشور پرقدرت 3با توجه به بحران کرونا و در کنار آن اختالف نظر بین عربستان و روسیه

گذاران و فعاالن باعث شده است تا سرمایه همچنین در چین و برخی از کشورهای جهان« ویروس کرونا»شیوع  4است.

ود های خهای اقتصادی و میزان سودی که برای شرکتهای خود از میزان رشد اقتصادی، فعالیتاقتصادی و مالی در ارزیابی

  5.در نظر گرفته بودند، بازنگری کنند
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های چندین ماهه های تاریخی به کفاستریت از سقفهای والبسیاری از بازارهای مالی جهان را درگیر کرده است. بورس covid-1۹ گسترش بیماری - ٢

تقاضا برای بسیاری از محصوالت و خدمات را به « کرونا»اند. سرنوشت بازارهای مالی اروپا و آسیای شرقی نیز چندان متفاوت نیست. شیوع بیماری کردهسقوط 

ساله رسیده  3یکی کف بازار جهانی حال و روز خوبی ندارد. قیمت نفت به نزد .الشعاع قرار داده و حتی اقتصاد جهانی را به مرز رکود رسانده استشدت تحت

ساله را تجربه  7هزار دالر در تن رسید و طال روز گذشته سقف  ٢دالر تجربه کرد. روی بار دیگر به زیر  563٠است و مس آخرین معامالت خود را در محدوده 

در رابطه با رکود اقتصاد جهانی را به صدا در  های هشدار جدیهای بهره زنگکرد. کاهش شدید بازدهی اوراق خزانه امریکا و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ

 . 17/1٢/13۹٨دنیای بورس، .آورده است

 ،به دنبال شکست توافق روسیه و عربستان سعودی، عدم حصول توافق میان اعضای اوپک در نشست اخیر و کاهش تقاضا در نتیجه شیوع ویروس کرونا - 3

  .1۹/1٢/13۹٨فارس،  .رسید ٢٠16ترین رقم خود از فوریه قیمت جهانی نفت به پایین

 . 1۹/1٢/13۹٨، ایسنا،  ها در بورس چیست ؟دلیل ریزش قیمت - 4

  .16/1٢/13۹٨ خبرگزاری رویترز از پاریس،خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  - 5

https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/940582-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/940582-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/940582-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 های جهان ریزش بورس مصادیق 

سققققققققوط 

های شاخص

بقققققققورس 

 آمریکا 

آمریکا  بورسهای شقاخص: «جونزداو »شاخص  بیش از دو هزار واحد سقوط

همچنان به سقوط خود، پس از توقف کوتاه مدت در  ( ٢٠٢٠مارس  ۹) روز دوشنبه

صنعتی داو جونز پس از ادامه خرید و ها، ادامه داد. خرید و فروش شاخص  سط  متو

 ٨1٨هزار و  ٢3واحد ممیز یک دهم کاهش یافت و به رقم  46فروش ها، دو هزار و 

ید. این رقم، بیشترین میزان کاهش ارزش شاخص مذکور در یک صدم رس 6٨ممیز 

شمرده می شت. روز  صد کاهش دا سه دهم در شاخص در نهایت، هفت و  شود. این 

 .شاخص ترکیبی نزدک نیز شش و هشت دهم درصد سقوط کرد

نیز پس از باز  «اس اند پی»شاخص  :«اس اند پی»شاخصسقوط هفت درصدی 

شدن بازارها، هفت درصد سقوط کرد. این بیشترین سقوط شاخص مذکور از زمان 

 .   بروز بحران مالی در آمریکا شمرده می شود

ارزش سهام چهار: فرانس بیست و  درصدی ارزش سهام وال استریت:  4 سقوط

  1.درصد کاهش روبرو شد 4وال استریت در کمتر از دو روز  با 

ــقوط  ــهام 5از  بیشس ــدی ارزش س به گزارش  : در بازار بورس برزیل درص

های ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا، خبرگزاری فرانسه از سائوپولو، در پی نگرانی

 .٢درصد کاهش یافت 5ارزش کل سهام در بازار بورس برزیل بیش از 

 

خبرگزاری صدا و 

 به نقل از  سققیما،

پقایگقاه اینترنتی 

  ،نیویورک پسققت

 و  17

1۹/1٢/13۹٨ 

سققققققققوط 

های شاخص

 اروپا بورس 

شاخص فوتسی  : «فوتسی لندن»ی شاخص هشت و هشت دهم درصدسقوط 

 . لندن در ساعات نخست گشایش بازار، تا هشت و هشت دهم درصد سقوط کرد

«  40سی ای سی »آلمان و « داکس»شاخص ی بیش از هشت درصد سقوط

سی »آلمان و « داکس»شاخص : پاریس پاریس نیز هر یک بیش از « 4٠سی ای 

 هشت درصد سقوط کرد. 

صدسقوط  سه در سهام بورس فرانکفورتی بیش از  به گزارش  :شاخص 

ها در مورد افزایش شققیوع خبرگزاری فرانسققه از فرانکفورت، در پی تشققدید نگرانی

خبرگزاری صدا و 

به نقل از   سققیما،

پقایگقاه اینترنتی 

 ،نیویورک پسققت

ترز  ی  و 16و رو

17   

1۹/1٢/13۹٨ 

                                                           
1 - 17/1٢/13۹٨ . 

٢ - 16/1٢/13۹٨. 
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 6) فرانکفورت روز جمعه بورسدر آلمان، شققاخص سققهام «  1۹-کووید» ویروس 

 1. بیش از سه درصد سقوط کرد مارس(

ا ایتالی« فوتسی»شاخص   :ایتالیا« فوتسی»و دو دهم درصد شاخص  11 سقوط

 و دو دهم درصد سقوط کرد.  11نیز 

ــقوط ــهام بازار می ن و مادرید 3 س ــدی ارزش س بازار میالن و  : و نیم درص

 ٢و نیم درصدی ارزش سهام خبر دادند.  3مادرید از کاهش 

لندن  بورسبازار  :بازار بورس لندندرصــدی ارزش ســهام  3ســقوط بیش از 

 3صدم درصد اعالم کرده است.  6٢ممیز  3کاهش ارزش سهام خود را 

صدی  4سقوط بیش از  سهام بازار  : سهام بازار بورس پاریسدر سقوط ارزش 

سهام بازار  بورس شتر بود.  سایر بازارهای اروپایی بی ممیز  4پاریس  بورسپاریس از 

صد کاهش یافت. بانک مرکزی اروپا برای متوقف کردن روند زیان بازار  14 صدم در

  4.، قرار است تا پایان هفته آینده تصمیماتی اتخاذ کندبورس

صدی  1سقوط بیش از  سهام بورس در سی شاخص  شاخص : نلند 100فوت

کاری روز در آن در هر هم که   (FTSE 1٠٠) ن لند 1٠٠فوتسققی  بورسسققهام 

شگذاری و بزرگ مهم و شرکت  1٠٠سهام  با  .شودمیفروش و خرید انگلیس، ارز

  5.واحد رسید 67٠5صدم درصد کاهش به  6٢یک و 

صدی  1سقوط بیش از  سهام بورسدر ستاکس شاخص  شاخص : 50 یوروا

کاری که در آن در هر روز  ( EuroStoxx 5٠) 5٠یورواسققتاکس  بورسسققهام 

با یک و شود، فروش میارزشگذاری و خرید و بزرگ منطقه یورو شرکت  5٠سهام 

شین 67 سبت به پایان معامالت روز کاری پی صد کاهش ن واحد  3363، به صدم در

 . رسید

صدی  1سقوط بیش از  سهام در ست شاخص  سی یوروفر شاخص  : 300فوت

ساس آنیز که ن  (FTSEurofirst 3٠٠) 3٠٠فوتسی یوروفرست سهام  در هر  بر ا

                                                           
1 - 16/1٢/13۹٨. 

٢ - 17/1٢/13۹٨ . 

3 - 17/1٢/13۹٨ . 

4 - 17/1٢/13۹٨ . 

 .16/1٢/13۹٨خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز،  - 5
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           فروش ارزشققگذاری و خرید و منطقه یورو، شققرکت بزرگ  3٠٠سققهام روز کاری 

، صدم درصد کاهش نسبت به پایان معامالت روز کاری پیشین 4٠شود با یک و می

 1.واحد رسید 14٨٨به 

صدی  1سقوط بیش از  سهامدر سهام ": آیاس ام "شاخص  شاخص  ارزش 

سه ، (SMI)"آیاس ام " سوییس، در اوراق  بورسشاخص عملکرد یکی از  بهادار 

سبت به پایان معامالت روز کاری معامالت  صد کاهش ن صدم در امروز با یک و پنج 

 . رسید 1٠143، به پیشین

سققققققققوط 

های شاخص

 آسیابورس 

صد  سقوط شاخص نیکی ژاپن: پنج در نیکی ژاپن نیز پنج درصققد کاهش  ی 

 یافت. 

شانگهایسه درصدی  سقوط شانگهای هم  :شاخص ترکیبی  شاخص ترکیبی 

 . کردسه درصد افت 

صدسقوط  شش در شاخص بورس توکیو:بیش از  به گزارش خبرگزاری   ی 

توکیو بیش از شققش  بورسفرانسققه از توکیو، مقامات ژاپن اعالم کردند شققاخص 

 . درصد کاهش یافت

سه درصدی  سهام سقوط بیش از  به گزارش خبرگزاری رویترز  نیکی:شاخص 

سهام  شاخص  شاخص عملکرد یکی  "٢٢5 Nikkei، "٢٢5نیکی "از توکیو،  از دو 

و در هر  فهرستژاپن در آن بزرگ شرکت  ٢٢5توکیو که سهام بهادار بورس اوراق 

سه و  مارس( 6)شوند در پایان معامالت امروزروز کاری ارزشگذاری می صدم  17با 

شین سبت به پایان معامالت روز کاری پی صد کاهش ن واحد  65٢هزار و  ٢٠، به در

 ٢.رسید

ارزش شاخص  :"توپیکس"ارزش شاخص سهام  سقوط بیش از سه درصدی

اوراق بهادار توکیو، هم در بورس عملکرد شاخص  دیگر، TOPIX، "توپیکس"سهام 

صدم درصد کاهش نسبت به پایان معامالت  1٨پایان داد و ستدهای امروز با سه و 

  3.واحد رسید 467، به یک هزار و روز کاری پیشین

خبرگزاری صدا و 

به نقل از   سققیما،

پقایگقاه اینترنتی 

 ،نیویورک پسققت

خقققبقققرگقققزاری 

 و رویترز هفرانسقق

  و  16

1۹/1٢/13۹٨ 

                                                           
 .16/1٢/13۹٨خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز،  - 1

٢ - 16/1٢/13۹٨. 

3 - 16/1٢/13۹٨. 
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سنگ:  سهام هنگ  صدی  سنسقوط بیش از دو در سهام هنگ  گ شاخص 

Hang Seng ، با دو و پانزده صدم درصد کاهش به بیست و شش هزار و صد و نود

  1و یک ممیز دو صدم واحد رسید.

شاخص سهام کاسپی سئول  سقوط بیش از دو درصدی سهام کاسپی سئول:

صد کاهش یافت و به دو صدم در سی و یک  سی و هفت ممیز نه  هم دو و  هزار و 

  ٢.صدم واحد سقوط کرد

سهام بورس تایواندرصدی  1سقوط بیش از  سهام  :شاخص کل  شاخص کل 

 113٢1واحد کاهش به  1۹3صقققدم درصقققد معادل  6٨تایوان نیز با یک و  بورس

  3.واحد رسید

صدی 1سقوط بیش از  سنگاپور در سهام بورس  شاخص کل  : شاخص کل 

صد معادل  7٢سنگاپور با یک و  بورسسهام   ٢۹66واحد کاهش به  51صدم در

  4.واحد رسید

شاخص کل سهام : شاخص کل سهام بورس سیدنی درصدی 2سقوط بیش از 

 5.واحد رسید 6٢16صدم درصد کاهش به  ٨1سیدنی با دو و  بورس

سققققققققوط 

 شققققاخققص

بقققققققورس 

کشقققورهای 

حوزه  بی  عر

 خلیج فارس

سعودیدرصد 9بیش از سقوط  ستان  شاخص بورس عرب  بورسشاخص  : 6ی 

 درصد کاهش یافت. ۹عربستان سعودی در ابتدای معامالت امروز بیش از 

ارزش سهام شرکت آرامکو هم   درصدی ارزش سهام شرکت آرامکو: 10سقوط 

 .درصد سقوط کرد 1٠

خبرگزاری صدا و 

به نقل از سققیما، 

شققبکه تلویزیونی 

گاه و  الجزیره پای

 اینترنتی العهققد،

 و  1٨

1۹/1٢/13۹٨ 

                                                           
1 - 16/1٢/13۹٨. 

٢ - 16/1٢/13۹٨. 

 .16/1٢/13۹٨خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز،  - 3

 .16/1٢/13۹٨خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز،  - 4

 .16/1٢/13۹٨خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز،  - 5

کشورهای حاشیه خلیج)فارس( از نظر ارزش معامالت مواجه شد. امارات هم به سبب نگرانی از شیوع کرونا، نتوانست  بورس سعودی با بیشترین خسارت در - 6

های بورس در اوایل هفته کنونی، در امان بماند. شیوع ویروس به بازارهای دیگر کشورهای حاشیه خلیج )فارس( مانند قطر، پادشاهی عمان از گیوتین خسارت

 (. 14/1٢/13۹٨)خبرگزاری صدا و سیما، .ها کمتر از خسارت های کشورهای کویت، سعودی و امارات بوده استیب وارد کرد؛ اما میزان این خسارتو بحرین نیز آس



 

   6 
 

ــقوط بیش از  ــدی بورس دبی: 6س شقققاخص  مارس( ٨)امروز یکشقققنبه درص

 بورسشان شاهد سقوط بودند. شاخص کل های امارات در آغاز فعالیت روزانهبورس

 واحد رسید.  ٢3٠٨.۹7واحدی به  6.16دبی با سقوط 

 بورسشاخص کل بازار واحدی بورس اوراق بهادار ابوظبی:  5 سقوط بیش از

هادار ابوظبی نیز سقققاعت  با کاهش  1.٢٠اوراق ب به  5.٢1به وقت محلی  واحدی 

 .واحد رسید 44٠1.14

صدی بورس کویت: 5سقوط بیش از  کویت در بازار اولیه خود پس از  بورس در

عطیل شققد و شققاخص دقیقه ت 15درصققدی در آغاز معامالت، به مدت  5.٠3کاهش 

واحد سققققوط کرد و به  3.3٢1به وقت محلی حدود  ۹.15کل بازار اول تا سقققاعت 

معامله به  ٢٢6میلیون سققهم در  3.3واحد رسققید. در معامالت امروز  6.6۹سققطح 

 . میلیون دالر( معامله شد 5.6میلیون دینار )معادل حدود  1.6ارزش 

شاخص کل بازار بورس بح 2 سقوط بیش از صدی  شققاخص کل بازار  رین:در

بحرین نیز امروز در آغاز فعالیت خود تحت فشقققار ناشقققی از کاهش ارزش  بورس

سرمایهبانک صد کاهش یافت و با  ٢.۹4گذاری به میزان های تجاری و خدمات و  در

 . واحد رسید 157٠.٢6واحد خود به سطح  47.53از دست دادن 

صدی بورس قطر:   3سقوط بیش از شت و  بورسدر ضعیت بهتری ندا قطر نیز و

ست امروز  بورسشاخص کل  سه نخ شور در معامالت جل صد کاهش  3.34این ک در

 . واحد رسید ٨۹۹٨.٨6واحدی به سطح  31٠.53یافت و با کاهش 
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 نتیجه گیری

ابقه سحتی سقوط بی است. بودهبدون تردید شیوع ویروس کرونا در هفته های اخیر عامل سقوط بازارهای مالی بین المللی 

 شتریاکنون ب واسطه کاهش تقاضای نفت از سوی چین رقم خورده است.هقیمت نفت در بازارهای جهانی نیز تا حد زیادی ب

تاثیر  را تحت آنها یاقتصاد تیچگونه فعال روسیو نیا شیوعاعالم کنند  تاها هستند منتظر گزارش شرکت گذارانهیسرما

ب به مرات یجهان یاقتصاد تیاز وضع یدر جهان نگران روسیو نیا شتریبا گسترش هر چه ب گریاز طرف د قرار داده است.

 یصاداقت ینیبشیموسسه پ بیشتری نیز مواجه شوند.های المللی با ریزشهای بینو چه بسا بورس خواهد شد شتریب

اروپا  ایهشرکت نیچهای اقتصادی بنگاهمدت، افزون بر شوک کوتاه کیکرونا در قالب  وعیش کرده است دیآکسفورد تاک

 .قرار خواهد داد ریرا تحت تاث کایو آمر

 مزیتا الیننشیبورس اوراق بهادار فا 1٠٠شاخص  آشکار است که ترس از کرونا موجب ریزش بازارهای سرمایه شده است.

از شش درصد  شیب گذشته درآمد دارند، هفته ایبوده و از سرتاسر دن یتیآن چندمل یها( که عمده شرکتیااسیت)اف

ها شاین ریز .بودآخر  یاز چهار جلسه معامالت ترنییبه نه درصد پا کیبزرگ نزد یهاافت داشته است. در اروپا سهام شرکت

. شدیاز آنچه باشد که قبالً تصور م دتریشد یلیاحتماالً خ روسیو یاقتصاد ریتأث روداین علت رخ داده است که گمان می به

کشور خواهد  نیکه سبب کاهش در نرخ رشد ا نیکه با اختالل به وجود آمده در اقتصاد چ کنندیم ینیبشیپ گرانلیتحل

کاهش  و رفتقرار خواهد گ ریخود تحت تأثجهان، خودبه یهادرآمد و سود شرکت م،یرمستقیو به طور غ یشد، رشد جهان

 نیتأم رهیدر زنج نیکه چ نیا ،دیگر از طرف دچار کاهش خواهد کرد. زینفت را ن یبرا یجهان یتقاضا یسرعت رشد جهان

یاست مشکالت خاص خود را به وجود م یاتیح حلقه کی ،یفناور یهاها، به خصوص شرکتاز شرکت یاریبس یالمللنیب

 کند.های بزرگی را با کاهش درآمد مواجه میو شرکت آورد


