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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙA / ΠΙΝΑΚΕΣ
Συνέδρια επί συνεδρίων, τόσο σε τοπικό αλλά και ∆ιεθνές επίπεδο µέσα σε διάστηµα λίγων ηµερών,
(G 20, ∆ΕΘ, Μεσογειακή Σύνοδος, Σύνοδος ηγετών Κρατών-Μελών της Ε.Ε στην Μπρατισλάβα και
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη), µε διαπιστώσεις επί των διαπιστώσεων αλλά επί της
ουσίας καµία συγκεκριµένη απόφαση για σχεδιασµό και υλοποίηση κοινής στρατηγικής µε στόχο
την αποφυγή τόσο της υποβόσκουσας πολιτικής κρίσης Παγκοσµίως αλλά και της κοινώς αποδεκτής
κρίσης που βιώνει η Παγκόσµια οικονοµία η οποία χαρακτηρίζεται από µία ιδιαίτερα έντονη βραχεία
ανάπτυξη µε στοιχεία στασιµότητας και µε το outlook να παραµένει αρνητικό.
Αναφορικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις, σε «τοπικό» επίπεδο, η Ελλάδα δεσµεύτηκε ότι θα
υλοποιήσει όλα τα προαπαιτούµενα, εντός των προθεσµιών, για την εκταµίευση της υπό-δόσης το
οποίο σηµαίνει ότι θα ικανοποιήσει τα 15 προαπαιτούµενα µέχρι τέλος του µήνα, ώστε να συνταχθεί η
έκθεση προόδου, να δοθεί η πρώτη έγκριση στο EuroWorking στις 29 Σεπτεµβρίου και τέλος µε
πολιτική απόφαση το Eurogroup στις 10 Οκτωβρίου να εγκρίνει την εκταµίευση των € 2,8 δισ.
Φυσικά το «έργο» έχει και συνέχεια, καθώς στις 17 Οκτωβρίου ξεκινά η 2η αξιολόγηση η οποία
περιλαµβάνει 43 προαπαιτούµενα για την εκταµίευση δόσης ύψους € 6,1 δισ.
Στη µεγάλη εικόνα της Παγκόσµιας οικονοµίας, η Morgan Stanley, βασιζόµενη στο µοντέλο του
δείκτη Morgan Stanley Cycle Indicators, συµπεραίνει πως ο δείκτης δείχνει στροφή προς την
εσωστρέφεια όπως το 1965, το 1984 και το 1994. Σύµφωνα µε την ανάλυση της, οι πιθανότητες του να
εισέλθει σε ύφεση η Παγκόσµια οικονοµία τους επόµενους 12 µήνες, µειώθηκαν από το 40 στο 30%
αλλά από την άλλη οι αγορές των αναπτυγµένων οικονοµιών έχουν αρχίσει και εισέρχονται σε κύκλο
υπό-απόδοσης και πιθανώς θα αρχίσει η φάση της διόρθωσης. Αν η εκτίµηση αυτή επαληθευθεί, τότε
θα βιώσουµε το φαινόµενο όπου οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων θα έχουν πτωτική τάση
ακόµη και σε ένα πλαίσιο µε περισσότερη ανάπτυξη.
Όσο περνάει ο καιρός τόσο και πληθαίνουν οι φωνές από την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα για
αυτό που εδώ και αρκετό διάστηµα έχουµε επισηµάνει, δηλαδή όχι µόνο για την ανεπάρκεια των
προγράµµατων ποσοτικής χαλάρωσης και των αρνητικών επιτοκίων να αναζωογονήσουν την
πραγµατική οικονοµία, αλλά και για τους σοβαρούς κινδύνους που δηµιουργεί για την πορεία της
Παγκόσµιας οικονοµίας.
Μεταξύ πολλών άλλων, πρόσφατα ο επικεφαλής του µεγαλύτερου Hedge Fund παγκοσµίως, ο Ray
Dalio του Bridgewater, προειδοποίησε την επενδυτική κοινότητα πως το ∆ιεθνές σύστηµα είναι σαν
να έχει επιστρέψει στην περίοδο 1935 µε 1945, µε άλλα λόγια έχει εξαντληθεί και έχει φτάσει στα
όρια του. Συγκεκριµένα επισήµανε ότι το σύστηµα έχει εγκλωβιστεί καθώς οι Κεντρικές Τράπεζες
δεν µπορούν να αναθερµάνουν τις οικονοµίες και να αυξήσουν περαιτέρω τις Παγκόσµιες τιµές των
µετοχών και οµολόγων. Οι αποδόσεις των οµολόγων και οι περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων, είναι σχετικά χαµηλές σε σχέση µε τις αναµενόµενες αποδόσεις των µετρητών.
Παράλληλα θεωρεί ότι δεν µπορούν να υπάρξουν χαµηλότερα επιτόκια, να προσθέσουµε εµείς ότι
µπορεί να υπάρξουν αλλά θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα και επίσης θεωρεί ότι τα
προγράµµατα ποσοτικής χαλάρωσης έχουν φθάσει στα όρια τους. Συµπερασµατικά καταλήγει ότι οι
τιµές των µετοχών και των οµολόγων είναι πιο εύκολο να υποχωρήσουν από το να ανακάµψουν, ενώ
τονίζει πως οι ∆ιεθνείς οικονοµίες εισέρχονται σε µία φάση όπου θα κυριαρχούν οι χαµηλοί ρυθµοί
ανάπτυξης.
Την Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου 2016, ο BDΙ έκλεισε στις 800 µονάδες, ενώ οι επιµέρους δείκτες και
ο µέσος όρος των ηµερησίων εσόδων κυµάνθηκαν ως εξής: BCI στις 1,680 µονάδες µε $ 10,929 την
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ηµέρα, BPI στις 646 µονάδες στα $ 5,182 την ηµέρα, BSI στις 660 µονάδες στα $ 6,903 την ηµέρα και
BHSI στις 415 µονάδες, στα $ 5,595 την ηµέρα.
Η πορεία του ∆είκτη συνεχίζει το ίδιο µοτίβο µε αυτό που αναφέραµε στην προηγούµενη µας
ανασκόπηση, δηλαδή µια πλαγιολίσθηση µε ελαφριές διακυµάνσεις και µε οποιαδήποτε αυξητική
τάση ουσιαστικά να οφείλεται στα Capes.
Όπως πολλές φορές έχουµε αναφέρει η αγορά, όπως όλες οι αγορές, σε πολύ µεγάλο βαθµό
καθορίζεται από την ψυχολογία που έως ένα βαθµό βασίζεται σε προσδοκίες, όχι απαραίτητα
τεκµηριωµένες, γεγονός που φυσικά επηρεάζει και τις τιµές των µεταχειρισµένων πλοίων και κατ’
επέκταση και την αγοραστική συµπεριφορά των εταιρειών.
Σε ετήσια βάση, οι τιµές των µεταχειρισµένων πλοίων 5ετίας, κατά µέσο όρο, έχουν µειωθεί κατά
26,5% καθώς τα Capes είναι στο -31%, τα Panamax στο -25%, τα Supramax στο -19% και τα
Handysize στο -31%. Σε εξαµηνιαία βάση όµως οι τιµές των πλοίων 5ετίας έχουν γυρίσει σε θετικό
έδαφος, καθώς στο σύνολο τους, κατά µέσο όρο, οι τιµές έχουν παρουσιάσει αύξηση της τάξης του
+12%. Συγκεκριµένα σε εξαµηνιαία βάση οι τιµές των Capes έχουν αυξηθεί κατά +4%, των
Panamax κατά +17%, των Supramax κατά +14% και των Handysize κατά +13%.
Σε επίπεδα αγοράς πλοίων, έως και τα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους, έχουν αλλάξει χέρια
περίπου 450 πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου, συνολικής αξίας $ 3,8 δις περίπου. Να σηµειώσουµε ότι
από το σύνολο των 450 πλοίων, οι µισές περίπου πράξεις σε αγορές και πωλήσεις, έγιναν από
Έλληνες. Στο σύνολο του έτους για το 2015 τα πλοία που άλλαξαν χέρια τυχαίνει να είναι σε αριθµό
σχεδόν τα ίδια µε του φετινού 8µήνου, δηλαδή περίπου 455, αλλά σε συνολική αξία το 2015
επενδύθηκαν $ 5,6 δισ. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι το πρώτο οκτάµηνο του 2016 πουλήθηκε ο ίδιος
αριθµών πλοίων µε το σύνολο του 2015 αλλά το 2016 η µείωση στη συνολική αξία ήταν της τάξης
του -30%.
Εξ’ απαλών ονύχων στο παρελθόν είχαµε αναφέρει πως, τουλάχιστον µέχρι στιγµής, σε γενικές
γραµµές, το τραπεζικό σύστηµα δεν έχει «τραβήξει το χαλί» ακόµη από τον ευρύτερο κλάδο της
ναυτιλίας, αλλά είναι πλέον οφθαλµοφανής η προσπάθεια των τραπεζών, κυρίως των Ευρωπαϊκών
και ιδιαίτερα των Γερµανικών να «ξεφορτωθούν» ή να µειώσουν την έκθεση τους σε υπάρχοντα
δανεισµό. Στην παρούσα φάση εκτιµάται ότι τα Outstanding Loans σε Παγκόσµιο επίπεδο στην
ναυτιλία ανέρχονται περίπου στα $ 400 δισ., εκ των οποίων το 25% ή $ 100 δισ., αφορά Γερµανικές
τράπεζες. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αρκετά από αυτά τα δάνεια δεν θα είναι δυνατόν να
εξυπηρετηθούν µε αποτέλεσµα οι τράπεζες είτε να αναγκαστούν να τα πουλήσουν µε discount ή να
τα εγγράψουν σαν ζηµίες. Καθοριστικό ρόλο στην στρατηγική των τραπεζών, ιδιαίτερα των
Γερµανικών, σχετικά µε το δανειακό τους πορτφόλιο θα έχει και η πίεση που τους ασκείται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία τον Ιούνιο άρχισε να συγκεντρώνει στοιχεία για τα ναυτιλιακά δάνεια
και τα οποία εξετάζει αυτή τη στιγµή, καθώς θεωρεί ότι αρκετές τράπεζες χορηγούσαν δάνεια
βασιζόµενες σε ιδιαίτερα αισιόδοξα σενάρια σχετικά µε την αγορά και τις τιµές των πλοίων και το
ενδεχόµενο να τους επιβληθεί να αυξήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέµατα είναι στο τραπέζι,
γεγονός που αν υλοποιηθεί δεν θα αφήσει την αγορά ανεπηρέαστη!
Ακολουθεί η δραστηριότητα στον τοµέα των αγοραπωλησιών για την εβδοµάδα που πέρασε:
Στα πλοία ξηρού φορτίου έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Capes και στα Mini-Capes, το ‘HANJIN MATSUYAMA’ 179.166 DWT (2011 – Sungdong)
πουλήθηκε στην Winning Shipping στα $ 22,75 εκ. περίπου και το ‘EMMA SCHULTE’ 115.156 DWT
(2012 – Jiangnan Changxing) αγοράστηκε από την Oldendorff στα $ 12,6 εκ.

✏ Στα Panamax και Post-Panamax, το ‘TOND SEA’ και το ‘TANA SEA’ και τα δύο 93,246 DWT
(2011 – Zhejiang Yangfan) µαζί µε τα ‘TANGO SEA’ 93.028 DWT (2011 – Taizhou Catic) και το
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‘TONIC SEA’ 93.005 DWT (2012 – Taizhou Catic) αγοράστηκαν en bloc από την Oldendorff, στα $ 40
εκ. περίπου. Το ‘PRIMROSE’ 74.716 DWT (2001 – Hudong Zhonghua) πουλήθηκε στα $ 3,2 εκ.

✏ Στα Handysize, το ‘KARINE BULKER’ 32.271 DWT (2008 – Kanda Zosensho) πουλήθηκε στα
$7,7 εκ. αντίστοιχα.
Στον τοµέα των tankers έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Handysize, το ‘ARDMORE CENTURION’ 28.987 DWT (2005 – STX-Jinhae), IMO II,
πουλήθηκε στα $ 15,7 εκ.

∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ
Οι αργίες του Eid στο Πακιστάν και στο Μπαγκλαντές δεν στάθηκαν εµπόδιο στην αύξηση της
προσφοράς πλοίων προς διάλυση, κυρίως σε Containers από την Γερµανική αγορά, µε αποτέλεσµα
να γίνουν αρκετά κλεισίµατα και µάλιστα σε αρκετά υψηλές τιµές. Να σηµειώσουµε ότι την
προηγούµενη εβδοµάδα σηµειώθηκε και η πώληση του νεότερου πλοίου σε όλο το 2016, το Panamax
Container “Viktoria Wulff’ του 2006, κτισµένο στην Πολωνία. Η αγοραστική διάθεση των End
Buyers µετά και το τέλος των µουσώνων, δείχνει ξαφνικά να είναι αρκετά έντονη, καθώς σε αρκετά
πλέον διαλυτήρια τα αποθέµατα πλοίων από προηγούµενες αγορές έχουν αρχίσει και µειώνονται.
Στην Ινδία, παρά το γεγονός ότι οι εγχώριες τιµές του σιδήρου βελτιώθηκαν κατά $ 10/LDT και η
ρουπία βρίσκεται στα ικανοποιητικά επίπεδα των περίπου 66,5 προς το δολάριο, οι End Buyers δεν
δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να ανεβάσουν τις τιµές καθώς εκτιµούν ότι η προσφορά των πλοίων προς
τα τέλη του έτους θα παρουσιάσει αύξηση.
Στο Μπαγκλαντές, παρά τις αργίες του Eid, το αγοραστικό ενδιαφέρον παρέµεινε αρκετά υψηλό και
όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει µε αυτή την διάθεση και τις επόµενες εβδοµάδες µε τις προσφερόµενες
τιµές να είναι οι υψηλότερες στην αγορά.
Το Πακιστάν, βλέποντας ότι είχε αρχίσει να µένει εκτός αγοράς, βελτίωσε τις προσφερόµενες τιµές,
ενώ παράλληλα έχει αρχίσει και δείχνει ενδιαφέρον και για άλλα πλοία, δηλαδή εκτός από µεγάλα
bulkers και Gas Free for Man Entry Tankers τα οποία συνήθως προτιµούσε, στα οποία στην
παρούσα φάση η προσφορά τους όµως είναι µειωµένη.
Η Κίνα, συνεχίζει να απέχει από την αγορά, καθώς µέχρι το τέλος του 2017 θα υφίσταται το
πρόγραµµα των επιδοτήσεων για τις κρατικές εταιρείες.
Ο συνολικός αριθµός των διαλύσεων την τελευταία εβδοµάδα ήτανε 447,798 DWT περίπου, εκ των
οποίων το 44% (196,338 DWT) ήτανε πλοία ξηρού φορτίου, το 0% (0 DWT) δεξαµενόπλοια, και το
56% (251,460 DWT) Containers.
.

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

✏ Ινδία: Από $ 270 - $ 295 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Πακιστάν: Από $ 275 - $ 300 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Μπαγκλαντές: Από $ 280 - $ 305 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Κίνα: Από $ 190 - $ 200 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ
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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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