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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙA / ΠΙΝΑΚΕΣ
Με σχετική έκπληξη παρακολουθούµε το τελευταίο διάστηµα την έκταση των δηµοσιευµάτων
σχετικά µε τις αρνητικές εξελίξεις στην Deutsche Bank και τα διάφορα εικαζόµενα σενάρια για το αν
θα χρειαστεί κρατική βοήθεια, αν θα καταρρεύσει ή εν κατακλείδι αν όντως αντιµετωπίζει πρόβληµα.
Η έκπληξη µας επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το «φαινόµενο» της Deutsche Bank δεν είναι τωρινό,
απλά (εδώ έχει σηµασία το µέγεθος όπως και η έδρα της τράπεζας) θεωρούµε ότι σε γενικές γραµµές
υποβαθµιζότανε. Εµείς πολλές φορές έχουµε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, ευρύτερα για τον
Ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα για την συγκεκριµένη τράπεζα.
Ακολούθως, απλά παραθέτουµε τι είχαµε γράψει σε ανύποπτο χρόνο και συγκεκριµένα στις 14
Οκτωβρίου του 2015, δηλαδή ακριβώς πριν ένα χρόνο, τότε που κανείς ουσιαστικά δεν αναφερόταν
στην Deutsche Bank, τουλάχιστον ως τόσο µεγάλο πρόβληµα.
[…Προ ολίγων ηµερών, η Deutsche Bank, ανακοίνωσε ότι δεν θα µοιράσει µέρισµα για την τρέχουσα
χρήση, λόγω ζηµιών € 6,2 δισ. το 3ο τρίµηνο του έτους. Κύριο χαρακτηριστικό της τράπεζας είναι ότι
οι συµβατικές λιανικές τραπεζικές εργασίες δεν αποτελούν σηµαντική πηγή κέρδους. Για να
διατηρήσει υψηλά περιθώρια κέρδους, η Deutsche Bank έχει επικεντρωθεί σε ριψοκίνδυνες
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Τα στοιχεία που υποδηλώνουν την έκθεση της τράπεζας σε
παράγωγα µόνο σιγουριά δεν µπορούν να εκπέµπουν. Συγκεκριµένα, η Deutsche Bank έχει έκθεση
€ 54,7 τρισ. σε παράγωγα, ποσό που είναι περίπου 20 φορές πάνω από το Γερµανικό ΑΕΠ το οποίο
είναι στα € 2,74 τρισ. αλλά και 5,5 φορές πάνω από το συνολικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης το οποίο είναι
στα € 9,6 τρισ.! Παράλληλα, σαν µέτρο σύγκρισης η αντίστοιχη έκθεση της J. P. Morgan σε
παράγωγα, σε δολάρια και όχι σε Ευρώ, είναι στα $ 5 τρισ. (∆ολάρια ΗΠΑ)…]
Την προηγούµενη εβδοµάδα αναφερθήκαµε γενικά στην ενδιάµεση έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία
επισήµανε πως η Παγκόσµια οικονοµία παραµένει σε µία παγίδα χαµηλής ανάπτυξης. Ειδικότερα,
µείωσε τις εκτιµήσεις της για Παγκόσµια ανάπτυξη στο 2,9% φέτος, από 3,1% προηγουµένως, ενώ
για το 2017 αναµένει ελαφριά βελτίωση στο 3,2% τονίζοντας πως η αβεβαιότητα για την µελλοντική
πορεία της οικονοµίας παραµένει πολύ υψηλή και τα ρίσκα παραµένουν πτωτικά.
Ο ΟΟΣΑ υποβάθµισε τις εκτιµήσεις για τις ΗΠΑ το 2016 στο 1,4% από 1,8% τον Ιούνιο και στο
2,1% το 2017, επισηµαίνοντας πως η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το 2016, παρά την εύρωστη
κατανάλωση και αύξηση της απασχόλησης, λόγω των ασθενών επενδύσεων, αντανακλώντας εν µέρει
τις εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα και µια παρατεταµένη µείωση των αποθεµάτων.
Για την Ευρωζώνη, ο Οργανισµός, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,5% φέτος από 1,6% τον Ιούνιο και
1,4% το 2017 από 1,7% προηγουµένως, εκτιµώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 2ο
τρίµηνο του έτους, λόγω της ασθενούς εγχώριας ζήτησης και των επενδύσεων που ήδη ήταν σε
χαµηλά επίπεδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήµανση πως παρά το γεγονός ότι η αύξηση των
πιστώσεων επέδειξε κάποια σηµάδια βελτίωσης, το υψηλό ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων
σε ορισµένες χώρες συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό ανασχετικό παράγοντα για τις προοπτικές της
ανάπτυξης.
Κλείνοντας, κάνει αναφορά και στο Παγκόσµιο Εµπόριο, λέγοντας πως η αδύναµη ανάπτυξη του
εµπορίου και η απότοµη επιβράδυνση το 2015 και το 2016, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες σχετικά µε
την ευρωστία της Παγκόσµιας ανάπτυξης.
Την Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016, ο BDΙ έκλεισε στις 875 µονάδες, ενώ οι επιµέρους δείκτες και
ο µέσος όρος των ηµερησίων εσόδων κυµάνθηκαν ως εξής: BCI στις 2,008 µονάδες µε $ 12,710 την
ηµέρα, BPI στις 726 µονάδες στα $ 5,815 την ηµέρα, BSI στις 679 µονάδες στα $ 7,102 την ηµέρα και
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BHSI στις 421 µονάδες, στα $ 6,094 την ηµέρα.
Στην προηγούµενη ανασκόπηση είχαµε αναφέρει ότι ο ∆είκτης ενώ είναι µία ανάσα από το
ψυχολογικό όριο των 1,000 µονάδων, δεν είµαστε πεπεισµένοι ότι έχει αρκετές ανάσες ώστε τελικά
να καταφέρει να το ξεπεράσει. Τελικά όντως αποδείχτηκε ότι πριν τον «τερµατισµό» έµεινε από
δυνάµεις και άρχισε να υποχωρεί, µε κύριο βέβαια υπαίτιο για την υποχώρηση αυτή, τον υπό-δείκτη
των Capes (BCI), καθώς όλοι οι υπόλοιποι υποδείκτες στο διάστηµα της εβδοµάδας δεν παρουσίασαν
καµία µεταβολή.
Σε επίπεδα θεµελιωδών µεγεθών και κυρίως στην ζήτηση (Demand), τα νέα από τους αρµόδιους
οργανισµούς συνεχίζουν και παρουσιάζουν αρνητική εικόνα για το Παγκόσµιο Εµπόριο.
Ξεκινώντας, µόλις προ ολίγων ηµερών, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου υποβάθµισε σηµαντικά
την πρόβλεψη του για τον ρυθµό ανάπτυξης του Παγκοσµίου Εµπορίου το 2016, τονίζοντας
χαρακτηριστικά ότι θα είναι ο βραδύτερος ρυθµός από την χρηµατοοικονοµική κρίση. Συγκεκριµένα,
ο ΠΟΕ εκτιµά τον ρυθµό ανάπτυξης για φέτος στο 1,7%, έναντι της προηγούµενης πρόβλεψης του
Απριλίου που τον τοποθετούσε στο 2,8%. Αντίστοιχα διορθωτική ήταν και η πρόβλεψη για το 2017,
µεταξύ 1,8% και 3,1% συγκριτικά µε το 3,6% της προηγούµενης εκτίµησης. Την ίδια στιγµή ο ΠΟΕ
εκτιµά την αύξηση του Παγκόσµιου ΑΕΠ στο 2,2% για το 2016, γεγονός που σηµαίνει ότι αν
επιβεβαιωθεί και η πρόβλεψη του 1,7% για το Παγκόσµιο Εµπόριο, τότε ο πολλαπλασιαστής που
κατά καιρούς έχουµε αναφέρει (Αύξηση Παγκόσµιου Εµπορίου / Αύξηση Παγκόσµιου ΑΕΠ) για
πρώτη φορά µετά από 15 χρόνια θα υποχωρήσει κάτω από την µονάδα. Να υπενθυµίσουµε ότι υπό
υγιείς συνθήκες ο πολλαπλασιαστής κυµαινότανε περί του + 1,8.
Ακριβώς την ίδια άποψη εκφράζει και η ΕΚΤ, η οποία σε πρόσφατη ανάλυση της σχετικά µε το
Παγκόσµιο Εµπόριο αναφέρει πως πρόκειται να παραµείνει ασθενές στα επόµενα χρόνια.
Συγκεκριµένα επισηµαίνει πως ενώ το Παγκόσµιο Εµπόριο αυξήθηκε κατά µέσο όρο µε διπλάσιο
ρυθµό από την Παγκόσµια Παραγωγή πριν την κρίση, η αναλογία των εισαγωγών προς το Παγκόσµιο
ΑΕΠ έχει παραµείνει στάσιµη τα τελευταία 5 χρόνια και πιθανότατα θα συνεχίσει στα ίδια επίπεδα.
Θεωρεί πως η αυξανόµενη σηµασία των αναδυόµενων οικονοµίων όπου η ανάπτυξη είναι επί το
πλείστον λιγότερο έντονη εµπορικά, όπως και η µείωση των διαρθρωτικών παραγόντων έχουν
µειώσει την ελαστικότητα του εµπορίου σε Παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο.
Και οι αρνητικές προβλέψεις, τριτώνουν µε αυτή του UNCTAD, που επισηµαίνει ότι το Παγκόσµιο
Εµπόριο µειώθηκε δραµατικά το 2016, στο 1,5%, µία ποσοστιαία µονάδα λιγότερο από το
Παγκόσµιο ΑΕΠ, αποδίδοντας την πτώση αυτή στην µείωση της Παγκόσµιας ζήτησης (Global
Demand) και στην στασιµότητα στα πραγµατικά εισοδήµατα (Real Wages). Επιπροσθέτως αναφέρει
ότι αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα από τις κυβερνήσεις τότε ο προστατευτισµός θα αυξηθεί µε
αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό σε έναν επίµονο καθοδικό κύκλο.
Ακολουθεί η δραστηριότητα στον τοµέα των αγοραπωλησιών για την εβδοµάδα που πέρασε:
Στα πλοία ξηρού φορτίου έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Capes, το ‘VOGE MASTER’, 174.092 DWT (Shanghai Waigaoqiao) πουλήθηκε από German
Insolvency Administrators στην Kassian Maritime στα $ 11,5 εκ.

✏ Στα Kamsarmax και Panamax, το ‘NORD NAVIGATOR’ 82.672 DWT (2008 – Tsuneishi Zosen),
αγοράστηκε από την BW Dry Cargo στα $ 11,5 εκ. περίπου και το ‘JIN CHAO’ 75.008 DWT (2011 –
Sasebo) πουλήθηκε σε Έλληνες στα $ 12,8 εκ.
✏ Στα Ultramax - Supramax, το ‘SAINTY VALIANT’ και το ‘SAINTY VICTORY’ 63.300 DWT
(2014 – Sainty) πουλήθηκαν στην Celsious Shipping στα περίπου $ 12,5 εκ. το κάθε ένα και το ‘OCEAN
PARADISE’ 58.701 DWT (2007 – Tsuneishi) πουλήθηκε σε Έλληνες από ∆ικαστήριο στο Τόκυο στα
$ 9,3 εκ.
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Στον τοµέα των tankers έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Aframax, το ‘LION CITY RIVER’ 105.865 DWT (2007 – Namura) πουλήθηκε σε Έλληνες
στα $ 21 εκ.
✏ Στα MRs και στα Handy, το ‘SKAZOCHNYJ MOST’ 47.314 DWT (1998 – Uljanik) µε Survey
Due, πουλήθηκε στα $ 5,5 εκ. περίπου και το ‘TOREA’ 37.069 DWT (2004 – Shina) IMO III,
πουλήθηκε στα υψηλά $ 12,8 εκ.

∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ
Ύστερα από µία αρκετά έντονη σε πράξεις περίοδο κυρίως σε Containers, η προηγούµενη εβδοµάδα
επέδειξε κάποια σηµάδια «κόπωσης» καθώς οι Cash Buyers προς το παρόν έχουν επικεντρωθεί στο να
«ξεφορτωθούν» τα πλοία που έχουν στα χέρια τους τα οποία στην πλειοψηφία τους είχαν αγοραστεί
“As Is”. Αν και η προσφορά πλοίων συνεχίζει να βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, µια
γενικότερη επιφύλαξη υπάρχει από την πλευρά των πλοιοκτητών καθώς οι προσφερόµενες τιµές
έχουν αρχίσει και δέχονται πιέσεις.
H Ινδία, την προηγούµενη εβδοµάδα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο (η Ινδία προτιµά τα Containers)
παρά το γεγονός ότι οι εγχώριες τιµές του σιδήρου υποχώρησαν κατά $ 10/LDT, ύστερα από
ισόποση αύξηση που είχε λάβει χώρα στην αρχή της εβδοµάδας, αλλά η διακύµανση-µείωση αυτή
εξισορροπήθηκε από την σταθερή διαπραγµάτευση της ρουπίας στα 66,5 προς το δολάριο.
Το Μπαγκλαντές, ενώ οι αργίες του Eid ολοκληρώθηκαν δεν έχει µπει ακόµη στην αγορά καθώς οι
προσφερόµενες τιµές είναι σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά των ανταγωνιστών του και ιδιαίτερα της
Ινδίας.
Στο Πακιστάν, ενώ η ζήτηση και οι προσφερόµενες τιµές δείχνουν σηµάδια βελτίωσης ακόµη δεν
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν την Ινδία, ενώ από την άλλη οι End Buyers θα πρέπει να
προσαρµοστούν στις συνθήκες της αγοράς όπου η προσφορά επικεντρώνεται επί το πλείστον σε
Containers και όχι σε Capes ή Panamax που είναι η προτίµηση των διαλυτηρίων.
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 708,208 DWT περίπου, εκ των
οποίων το 65% (462,533 DWT) ήτανε πλοία ξηρού φορτίου, το 7% (45,550 DWT) δεξαµενόπλοια,
και το 28% (200,125 DWT) Containers.
.

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

✏ Ινδία: Από $ 275 - $ 305 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Πακιστάν: Από $ 270 - $ 300 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Μπαγκλαντές: Από $ 265 - $ 295 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Κίνα: Από $ 175 - $ 185 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ

BULK CARRIERS
Vessels Name

Dwt
YoB
Yard

Main Engine

Gear

S/S
D/D

Buyer

SellerRemarks

Price
US$
mil.

VOGE MASTER

174,092
2006
Shanghai
Waigaoqiao

MAN-B&W

-

03/2021
04/2019

Kassian
Maritime

German
Insolvency
Administrators

11,5

82,672
2008
Tsuneishi
Zosen

MAN-B&W

-

-

BW Dry
Cargo

-

mid
11

75,008
2011
Sasebo

MAN-B&W

-

-

Fundador
Compania
Naviera

JIN CHAO

12,8

63,300
2014
Sainty

MAN-B&W

4x45

-

Celsius
Shipping

Sainty Marine

mid
12
each

58,701
2007
Tsuneishi
Cebu

MAN-B&W

4x30

01/2017
-

Greek

Tokyo Court
(trustee)

9,3

Dwt
YoB
Yard

Main Engine

Tanks

S/S
D/D

Buyer

SellerRemarks

Price
US$
mil.

LION CITY
RIVER

105,865
2007
Namura

MAN-B&W

12

02/2017
02/2017

Greek

Japanese

21

SKAZOCHNYJ
MOST

47,314
1998
Uljanik

B&W

10

08/2018
-

-

Russian
Was trading
dirty. Survey
overdue.

region
5,5

TOREA

37,069
2004
Shina

B&W

12

-

-

Unicorn
Shipping
IMO III

high
12,8

NORD
NAVIGATOR

JIN CHAO

SAINTY
VALIANT
SAINTY
VICTORY

OCEAN
PARADISE

TANKERS

Vessels Name

`
GEORGE MOUNDREAS & COMPANY S.A
Aλκιβιάδου 167, 185 35 Πειραιάς
Τηλ. + 30 210 41 47 000
Email: snp@gmoundreas.gr
http://www.gmoundreas.gr

Σελίδα 4 από 5

`

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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