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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙA / ΠΙΝΑΚΕΣ
Νέα πρόσθετα µέτρα, κόκκινες γραµµές, συµµετοχή ή µη του ∆ΝΤ στο πρόγραµµα, είναι, για άλλη
µία φορά, τα τρέχοντα θέµατα που απασχολούν τις διαπραγµατεύσεις της Ελλάδας µε τους Θεσµούς
µε στόχο το κλείσιµο της 2ης αξιολόγησης στο Eurogroup της 5ης ∆εκεµβρίου, όπου ο απώτερος
στόχος φυσικά είναι η έναρξη των συζητήσεων για την διευθέτηση του χρέους, δηλαδή για επιµήκυνση
και ρύθµιση των επιτοκίων. Η συµφωνία µπορεί να επιτευχθεί µε την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα
υιοθετήσει τις υποχρεώσεις που θα προκύπτουν από αυτή και οι οποίες συνδέονται µε την λήψη
µέτρων που θα διασφαλίζουν για µία τετραετία την επίτευξη του στόχου πρωτογενών πλεονασµάτων
της τάξης του 3% - 3,5% του ΑΕΠ.
Την ίδια στιγµή οι προκριµατικές εκλογές στη Γαλλία ανέδειξαν ως νικητή τον ιδιαίτερα
«συντηρητικό» Francois Fillon, ο οποίος προσέλκυσε προσωπικότητες της ακροδεξιάς καθώς και
στελέχη ακροδεξιών οµάδων, βασιζόµενος σε ένα πρόγραµµα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν
ριζοσπαστικά φιλελεύθερο και που σε αρκετά σηµεία ταυτίζεται µε αυτό της Marine Le Pen ή
ακόµη και µε του Trump. Οι πρώτες εκτιµήσεις µετά την εκλογή του Fillon, είναι ότι θα καταφέρει
τελικά να κερδίσει και τις Προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2017 ενάντια στην Marine Le Pen.
Φυσικά η επόµενη κρίσιµη ηµεροµηνία για την Ευρωζώνη είναι η 4η ∆εκεµβρίου, όπου θα λάβουν
χώρα δύο γεγονότα, το ∆ηµοψήφισµα για την Συνταγµατική αναθεώρηση στην Ιταλία και οι
Προεδρικές εκλογές στην Αυστρία, µε το πρώτο να µονοπωλεί το ενδιαφέρον, καθώς ο
Πρωθυπουργός Mateo Renzi σε περίπτωση ήττας έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραιτηθεί, γεγονός
που θα δηµιουργήσει πολιτική και κατ’ επέκταση οικονοµική κρίση.
Αναφορικά µε την οικονοµία της Ιταλίας, η οποία είναι η 3η µεγαλύτερη οικονοµία στην Ευρωζώνη,
αντιµετωπίζει προβλήµατα λόγω χαµηλής παραγωγικότητας, νεποτισµού και διαφθοράς, ενώ η
ανάπτυξη βρίσκεται σε υπερβολικά χαµηλά επίπεδα και το 2017 αναµένεται να φθάσει µόλις στο
0,9%. Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι ωστόσο το δηµόσιο χρέος της χώρας, το οποίο είναι 133%
του ΑΕΠ, το δεύτερο σε ύψος µετά το ελληνικό, ενώ παράλληλα τα κόκκινα δάνεια στην κατοχή των
ιταλικών τραπεζών φθάνουν τα 300 δισεκατοµµύρια. Εκ των πραγµάτων λοιπόν, τυχόν κλυδωνισµοί
στην Ιταλία σίγουρα θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις σε όλη στην Ευρωζώνη µε ειδοποιό διαφορά
ότι στην περίπτωση της, λόγω µεγέθους της οικονοµίας, δεν θα µπορούσε να εφαρµοστεί ένα πακέτο
στήριξης όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΟΣΑ, η οποία συµπίπτει µε την άποψη
που έχουµε εκφράσει εδώ και αρκετούς µήνες, δηλαδή ότι η νοµισµατική χαλάρωση ενώ είναι
αναγκαία δεν είναι ικανή συνθήκη για επανεκκίνηση της οικονοµίας και το επόµενο συνδυαστικό
«µέτρο» θα πρέπει να είναι η αύξηση των κρατικών δαπανών. Συγκεκριµένα ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επωφεληθούν από το ιδιαίτερα χαµηλό κόστος δανεισµού, να αυξήσουν
τις επενδυτικές δαπάνες και να µειώσουν την φορολογία. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι
περισσότερες κυβερνήσεις έχουν περιθώριο να αυξήσουν τις δαπάνες κατά µισή ποσοστιαία µονάδα
του ΑΕΠ για 3-4 χρόνια, χωρίς να διακινδυνεύσουν τα ήδη υψηλά χρέη τους. Σαν παράδειγµα
χρησιµοποιεί τις ΗΠΑ, επισηµαίνοντας πως η πιθανή στροφή προς µία επεκτατική δηµοσιονοµική
πολιτική, δηλαδή η πολιτική Trump, θα παράσχει στήριξη στην οικονοµική ανάπτυξη, όπου η τόνωση
θα µπορούσε να είναι αρκετά µεγάλη και να οδηγήσει σε πτώση του κρατικού χρέους σε σχέση µε το
ΑΕΠ!
Την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2016, ο BDΙ έκλεισε στις 1,181 µονάδες, ενώ οι επιµέρους δείκτες και
ο µέσος όρος των ηµερησίων εσόδων κυµάνθηκαν ως εξής: BCI στις 2,263 µονάδες µε $ 14,882 την
ηµέρα, BPI στις 1,389 µονάδες στα $ 11,083 την ηµέρα, BSI στις 908 µονάδες στα $ 9,498 την ηµέρα
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και BHSI στις 520 µονάδες, στα $ 7,363την ηµέρα.
Οριακή πτώση του ∆είκτη έλαβε χώρα την προηγούµενη εβδοµάδα, χάνοντας 78 µονάδες,
αποκλειστικά και µόνο από την πτώση των Capes (BCI), καθώς τα Panamax (BPI), τα Supramax
(BSI) και τα Handysize (BHSI) κινήθηκαν θετικά.
Αν εστιάσουµε στα τρέχοντα επίπεδα του µέσου όρου ηµερησίων εσόδων, διαπιστώνουµε ότι τα
έσοδα των πλοίων δύναται να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων και χρηµατοδοτικό
κόστος, γεγονός που αποτιµάται θετικά αλλά δεν αναιρεί τα προβλήµατα του κλάδου τα οποία έχουν
συσσωρευθεί από την υπό-απόδοση της αγοράς εδώ και αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, κυρίως σε
εταιρείες οι οποίες είναι εκτεθειµένες σε τραπεζικό δανεισµό (σχεδόν όλες δηλαδή) ή για να είµαστε
πιο ακριβής το µέγεθος της έκθεσης σε τραπεζικό δανεισµό.
Όπως έχουµε προαναφέρει, αν και αρχικά υπήρχε η διάθεση από τις τράπεζες να στηρίξουν τις
εταιρείες, η παρατεταµένη κρίση στην ναυλαγορά σε συνδυασµό µε τα ενδογενή τραπεζικά
προβλήµατα, σκλήρυνε την στάση των τραπεζών, έχοντας σαν αποτέλεσµα την εφαρµογή των
covenants, την δυσκολία σε αναδιαρθρώσεις και φυσικά τον περιορισµό στην έκδοση νέων δανείων.
Η κρίσιµη ερώτηση λοιπόν και το µεγάλο ζητούµενο είναι αν τα χειρότερα πέρασαν και η αγορά από
εδώ και στο εξής, δεδοµένης και της θετικής της πορείας τον τελευταίο µήνα, θα συνεχίσει να κινείται
µε θετικό πρόσηµο. Όπως πάντα συµβαίνει και ιδιαίτερα στην ναυτιλία οι απόψεις διίστανται και αυτή
η διάσταση είναι άλλωστε που σε αρκετές περιπτώσεις καθορίζει και την στρατηγική µιας εταιρείας
και κατ’ επέκταση, εκ του αποτελέσµατος, την επιτυχία της στρατηγικής.
Στην παρούσα φάση τα θετικά στοιχεία της αγοράς, τα οποία κυρίως προέρχονται από τα θεµελιώδη
που αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο και «ελέγχονται» από τους συµµετέχοντες, είναι η ουσιαστική
αποχή στον τοµέα των νέων παραγγελιών (τουλάχιστον ακόµη), η χαµηλή αύξηση τονάζ συγκριτικά
µε το 2015 (έως τώρα βρίσκεται στο 1,9% περίπου) και η θετική πορεία των διαλύσεων, η οποία όµως
όπως όλα δείχνουν δεν θα πιάσει τον αρχικά εκτιµώµενο στόχο των 40 εκ. DWT περίπου, δεδοµένου
ότι έως τώρα έχουν διαλυθεί 27.6 εκ. DWT και για το υπόλοιπο του έτους εκτιµάται ότι η πορεία θα
είναι πτωτική. Παράλληλα, να επισηµάνουµε για πολλοστή φορά, την θετική επιρροή της Κίνας το
τελευταίο διάστηµα λόγω της αύξηση των εισαγωγών σε πρώτες ύλες, γεγονός που εκτενώς έχουµε
τεκµηριώσει στις τελευταίες ανασκοπήσεις.
Στον αντίποδα, τα θεµελιώδη της Παγκόσµιας οικονοµίας και του Παγκόσµιου εµπορίου από τα
οποία άµεσα εξαρτάται και η πορεία της ναυτιλίας, προµηνύουν αν όχι αρνητικές εξελίξεις
τουλάχιστον στασιµότητα µε κύριο χαρακτηριστικό την έντονη µεταβλητότητα χαρακτηριζόµενη
από καθοδικές τάσεις. Μέχρι στιγµής οι προβλέψεις για το Παγκόσµιο εµπόριο είναι ιδιαίτερα
µετριοπαθείς και αν υλοποιηθούν οι πολιτικές προστατευτισµού, οι οποίες ήδη έχουν αυξητική
τάση, τότε τα αποτελέσµατα θα είναι αρνητικά.
Όπως έχουµε επισηµάνει στο παρελθόν, η ναυτιλία είναι ένας ιδιαίτερα παγκοσµιοποιηµένος, πολύπαραγοντικός κλάδος, και εκτός από τα εγγενή στοιχεία που πρέπει να εξετάζονται, ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται και στους «εξωγενείς» παράγοντες που προαναφέραµε.
Ακολουθεί η δραστηριότητα στον τοµέα των αγοραπωλησιών για την εβδοµάδα που πέρασε:
Στα πλοία ξηρού φορτίου έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Supramax, το ‘TENKI MARU’ 58.693 DWT (2009 – Tsuneishi Zhousan), πουλήθηκε στα $ 12
εκ. περίπου, το ‘K. AMBER’ και το ‘K. CORAL’ 58.015 DWT (2010 – Sinopacific) πουλήθηκαν
Enbloc στα υψηλά $ 17 εκ., το ‘NEMTAS-4’ 56.023 DWT (2005 – Mitsui) πουλήθηκε στα $ 8,75 εκ. και
το ‘RHL CATALINA’ 53,553 DWT (2002 – Iwagi Zosen) αγοράστηκε στα $ 4,8 εκ.

✏ Στα Handymax και στα Handysize, το ‘MARIANTHI’ 48.104 DWT (2003 – Oshima) πουλήθηκε
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στα $ 5,5 εκ., το ‘MAPLE FORTITUDE’ 32.491 DWT πουλήθηκε στα $ 5,8 εκ., το ‘SANTA
PACIFIC’ 28.520 DWT (2000 – Imabari) αγοράστηκε σε auction στα $ 3,2 εκ. και το ‘LAKE
ARAFURA’ πουλήθηκε στα χαµηλά $ 4 εκ.
Στον τοµέα των tankers έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα AFRAMAX, το ‘BRITISH CURLEW’ 114.809 DWT (2004 – Samsung) και το ‘BRITISH
MERLIN’ 114.761 DWT (2003 – Samsung) πουλήθηκαν en bloc σε Έλληνες στα $ 29,3 εκ.

∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ
«Προβληµατική» ήταν η προηγούµενη εβδοµάδα, καθώς η Ινδία, λόγω της απόσυρσης των µεγάλων
χαρτονοµισµάτων και το Πακιστάν, λόγω του ατυχήµατος, συνεχίζουν να απέχουν από την αγορά,
αφήνοντας ουσιαστικά το Μπαγκλαντές σαν την µόνη επιλογή, το οποίο εκµεταλλευόµενο την
κατάσταση επιδεικνύει ιδιαίτερα επιλεκτική αγοραστική διάθεση κυρίως σε πλοία που γεωγραφικά
πρόσκεινται σε αυτό. Παράλληλα να επισηµάνουµε την συνεχιζόµενη υπέρ-προσφορά Containers,
όλο και πιο νέων σε ηλικία, καθώς την τελευταία εβδοµάδα καταγράφηκε η πώληση ενός 7 ετών
Container και συγκεκριµένα του “India Rickmers” 50.574 DWT, ενώ παράλληλα η προσφορά των
πλοίων µεταφοράς ξηρού φορτίου έχει µειωθεί σηµαντικά, λόγω της βελτίωσης της ναυλαγοράς.
Η Ινδία, όπως προαναφέραµε, θα χρειαστεί κάποιο διάστηµα για να επανέλθει στην αγορά λόγω της
αναστάτωσης που προκάλεσε το µέτρο της απόσυρσης των «µεγάλων» χαρτονοµισµάτων σε µία
προσπάθεια καταπολέµησης της µαύρης αγοράς.
Το Μπαγκλαντές, είναι η µόνη ανοικτή αγορά στην παρούσα φάση και εκµεταλλεύεται την
κατάσταση προσφέροντας σε πλοία της επιλογής του τόσο σε τύπο πλοίων και τονάζ, κυρίως για
πλοία που γεωγραφικά βρίσκονται στην περιοχή του.
Στο Πακιστάν, η απαγόρευση των δραστηριοτήτων λόγω του ατυχήµατος συνεχίζει και υφίσταται τη
στιγµή, όπως αναφέραµε και την προηγούµενη εβδοµάδα, υπάρχουν µερικοί End Buyers διατεθειµένοι
να αγοράσουν και µάλιστα σε αρκετά ανταγωνιστικές τιµές, καθώς παρατηρείται έλλειψη πρώτων
υλών στην εγχώρια χαλυβουργία µε αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών των Steel Plates.
Η Κίνα, συνεχίζει το πρόγραµµα των επιδοτήσεων για τις κρατικές εταιρείες, αλλά όσο µικραίνει η
διαφορά στις προσφερόµενες τιµές µε τις ανταγωνίστριες χώρες, αυξάνονται οι πιθανότητες να τη
δούµε να επιστρέφει στην αγορά.
Ο συνολικός αριθµός των διαλύσεων την τελευταία εβδοµάδα ήτανε 415,301 DWT περίπου, εκ των
οποίων το 59% (243,919 DWT) ήτανε πλοία ξηρού φορτίου, το 0% (0 DWT) δεξαµενόπλοια, και το
41% (171,382 DWT) Containers.
.

Οι τιµές για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια κυµάνθηκαν ως εξής:

✏ Ινδία: Από $ 260 - $ 290 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Πακιστάν: Από $ 275 - $ 305 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Μπαγκλαντές: Από $ 280 - $ 310 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Κίνα: Από $ 210 - $ 220 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ
BULK CARRIERS
Vessels Name

TENKI MARU

K. AMBER
K. CORAL

NEMTAS-4

RHL CATALINA

MARIANTHI

Dwt
YoB
Yard

Main Engine

Gear

S/S
D/D

Buyer

SellerRemarks

Price
US$
mil.

58,693
2009
Thuneishi
Zhoushan

MAN-B&W

4x30

-

-

Kambara

region
12

-

SK Shipping

en
bloc
high
17

-

58,015
2010
Sinopacific
Dayang

MAN-B&W

56,023
2005
Mitsui
(Tamano)

MAN-B&W

4x30

-

-

Mitsui 56

region
8,75

MAN-B&W

4x30

05/2017
01/2017

-

-

4,8

MAN-B&W

4x30

05/2018
05/2018

-

-

5,5

53,553
2002
Iwagi
Zosen
48,104
2003
Oshima

4x36
-

MAPLE
FORTITUDE

32,491
2011
Taizhou
Maple

MAN-B&W

4x30

-

Eitzen

Chinese

5,8

SANTA PACIFIC

28,520
2000
Imabari

B&W

4x30

-

-

Auction

3,2

28,471
2001
Kandia
Zosensho

B&W

4x30

11/2017
11/2017

-

-

low
4

Dwt
YoB
Yard

Main Engine

Tanks

S/S
D/D

Buyer

SellerRemarks

Price
US$
mil.

LAKE
ARAFURA

TANKERS

Vessels Name
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BRITISH
CURLEW
BRITISH
MERLIN

114,809
2004
Samsung
114,761
2003
Samsung

01/2019
02/2017
B&W

12

Greek

en
bloc
29,3

BP

07/2018
06/2018

Επιµέλεια Σύνταξης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
CFO
Finance & Research

ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Η εβδοµαδιαία αυτή ανασκόπηση αγοραπωλησιών πλοίων, είναι διαθέσιµη επίσης
στην ιστοσελίδα µας στο διαδίκτυο µε διεύθυνση: http://www.gmoundreas.gr
2) Παρακαλούµε σηµειώσατε ότι µέρος των παραπάνω πληροφοριών έχουν ληφθεί από
διάφορες πηγές, χωρίς να είναι πάντα δυνατός ο έλεγχος της απόλυτης ακρίβειας αυτών.
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