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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙA / ΠΙΝΑΚΕΣ
Με τα έως τώρα δεδοµένα από την ετήσια Σύνοδο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, δεν
υπάρχει καµία διάθεση από την Ευρωζώνη, δηλαδή πρωτίστως από την Γερµανία, να θέσει στο
τραπέζι το θέµα του Ελληνικού χρέους, παρά την πάγια θέση του ∆ΝΤ ότι απαιτείται κούρεµα του
Ελληνικού χρέους, το οποίο βάσει εκτιµήσεων τοποθετείται τουλάχιστον στο 30%.
Εν ολίγοις, στα τέλη Νοεµβρίου η έκθεση βιωσιµότητας του ∆ΝΤ για το Ελληνικό χρέος προφανώς
θα καταλήξει ότι µε τις υπάρχουσες παρεµβάσεις δεν είναι βιώσιµο, αναγκάζοντας µε αυτό τον τρόπο
και την ΕΚΤ να ακολουθήσει αυτή την λογική, µε αποτέλεσµα τα Ελληνικά οµόλογα να ενταχθούν
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Κεντρικής Τράπεζας µετά τα µέσα του 2017.
Γεγονός πάντως είναι πως για άλλη µία φορά η λογική των EconoPolitics είναι σε απόλυτη εφαρµογή
καθώς η ουσία είναι πως µέχρι τις Γερµανικές εκλογές, το Φθινόπωρο του 2017, η Γερµανία δεν
υπάρχει περίπτωση να εµπλακεί σε οποιοδήποτε θέµα που αφορά την «διευθέτηση» του Ελληνικού
χρέους.
Η πρόσφατη έκθεση του ∆ΝΤ, “World Economic Outlook” αναφέρει, αυτά που εδώ και αρκετό
διάστηµα έχουµε επισηµάνει, πως οι ανεπτυγµένες οικονοµίες εξακολουθούν να καταγράφουν
απογοητευτικές επιδόσεις και η Παγκόσµια Ανάπτυξη βρίσκει στήριξη στις αναδυόµενες οικονοµίες.
Οι Κεντρικές Τράπεζες διατηρούν τις χαλαρές νοµισµατικές πολιτικές αλλά χρειάζονται τη βοήθεια
των κυβερνήσεων για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικότητας και την απόκρουση των
πληθωριστικών πιέσεων. Το βασικότερο όµως είναι η διαπίστωση ότι η επίµονη οικονοµική
στασιµότητα, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες οικονοµίες εντείνει τις «λαϊκίστικες εκδηλώσεις» για
περιορισµό στο εµπόριο και στη µετανάστευση.
Σε νούµερα, το ∆ΝΤ εκτιµά την ανάπτυξη της Παγκόσµιας οικονοµίας στο 3,1% φέτος, ίδια µε την
πρόβλεψη του Ιουλίου, και για το 2017 στο 3,4% κυρίως λόγω της ανάκαµψης των µεγαλύτερων
αναδυόµενων αγορών όπως της Ρωσίας και της Βραζιλίας. Οι ανεπτυγµένες οικονοµίες θα
αναπτυχθούν µε µόλις 1,6% το 2016, χαµηλότερα σε σχέση µε το 2,1% το 2015 και το 1,8% της
πρόβλεψης του Ιουλίου. Υποβαθµίζει την ανάπτυξη των ΗΠΑ στο 1,6% από 2,2% προηγουµένως ενώ
για την Ευρωζώνη την τοποθετεί στο 1,7% φέτος και 1,5% το 2017, έναντι 2% το 2015. Για την
Ιαπωνία η ανάπτυξη θα είναι υποτονική στο 0,5% φέτος και στο 0,6% του χρόνου και για την Κίνα
στο 6,6% φέτος, και 6,2% το 2017 από 6,9% το 2015. Αναφορικά µε την Κίνα, αξιολογεί θετικά την
προσπάθεια απεξάρτησης της οικονοµίας από τις επενδύσεις και τη βιοµηχανία και την επικέντρωση
προς την κατανάλωση και τις υπηρεσίες αλλά παράλληλα προειδοποιεί ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει
να λάβει µέτρα για να ελέγξει τον δανεισµό που αυξάνεται µε επικίνδυνο ρυθµό, ιδιαίτερα προς τις µη
βιώσιµες κρατικά ελεγχόµενες επιχειρήσεις.
Συνολικά για τις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες εκτιµά πως η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί
για πρώτη φορά σε διάστηµα 6 ετών, στο 4,2% το 2016 από 4,1% προηγουµένως και στο 4,6% το
2017, τονίζοντας φυσικά πως οι προοπτικές διαφέρουν ανά χώρα και περιοχή.
Κλείνοντας, προειδοποιεί πως η προβλεπόµενη ανάπτυξη το 2017 θα βρεθεί αντιµέτωπη µε πολλές
προκλήσεις και κινδύνους, όπως µία απότοµη και αρνητική µεταµόρφωση του µοντέλου της
οικονοµίας της Κίνας, µία απότοµη και µεγάλη πτώση των τιµών των εµπορευµάτων, µία σύσφιξη
των Παγκόσµιων χρηµατοπιστωτικών συνθηκών ή µία µεγάλη ενίσχυση των φραγµών στο
Εµπόριο, δηλαδή την αύξηση του προστατευτισµού η οποία πολλάκις έχουµε αναφέρει πως είναι
πλέον η νέα τάση.
Την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016, ο BDΙ έκλεισε στις 921 µονάδες, ενώ οι επιµέρους δείκτες και
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ο µέσος όρος των ηµερησίων εσόδων κυµάνθηκαν ως εξής: BCI στις 2,245 µονάδες µε $ 14,622 την
ηµέρα, BPI στις 717 µονάδες στα $ 5,743 την ηµέρα, BSI στις 677 µονάδες στα $ 7,078 την ηµέρα και
BHSI στις 411 µονάδες, στα $ 5,952 την ηµέρα.
Το µοτίβο της πορείας του ∆είκτη συνεχίζει και παραµένει το ίδιο καθώς από τα µέσα Σεπτεµβρίου
κυµαίνεται µεταξύ των 800 και των 900+ µονάδων, διακύµανση η οποία για άλλη µία φορά οφείλεται
καθαρά στα Capes, γεγονός που χαρακτηρίζει την συµπεριφορά της αγοράς σαν “Cape-Coaster”.
Σε διάστηµα µίας εβδοµάδας, δηλαδή από τις 30 Σεπτεµβρίου έως και την Παρασκευή 07
Οκτωβρίου, ο BDI αυξήθηκε κατά 46 µονάδες, από τις 875 στις 921, όπου τις πρώτες 3 ηµέρες είχε
πτωτική τάση και τις επόµενες 2 ηµέρες ανοδική. Εξετάζοντας του υπό-δείκτες, η πτώση και η άνοδος
του ∆είκτη όπως προαναφέραµε επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πορεία των Capes.
Στην παρούσα φάση, ο µέσος όρος ηµερησίων εσόδων των Capes βρίσκεται στα $ 14,622 την
ηµέρα, αυξηµένος κατά +15% ή $ 1,912 σε εβδοµαδιαία βάση, όταν οι υπόλοιποι υπό-δείκτες έχουν
παραµείνει στα ίδια επίπεδα ή έχουν «υποστεί» µία ελαφριά διόρθωση. Συγκεκριµένα, σε
εβδοµαδιαία βάση, o ήδη χαµηλός µέσος όρος ηµερησίων εσόδων των Panamax µειώθηκε κατά
$ -72, των Supramax µειώθηκε κατά $ -24 και των Handysize µειώθηκε κατά $ -142.
Εξετάζοντας τα πολύ πρόσφατα ιστορικά στοιχεία, αναζητώντας την ηµεροµηνία όπου όλοι οι
δείκτες, εκτός των Capes, βρισκόντουσαν στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα τρέχοντα, καταλήγουµε
στις 18 Αυγούστου, 2016 όπου ο BDI ήταν στις 682 µονάδες. Η ειδοποιός διαφορά του τότε µε το
σήµερα, δηλαδή σε διάστηµα 2 µηνών, είναι αποκλειστικά τα Capes (BCI). Στις 18 Αυγούστου ο
δείκτης των Capes ήταν στις 852 µονάδες µε τον µέσο όρο ηµερησίων εσόδων στα $ 5,962.
Αναφορικά µε τα Handysize και τα Supramax, µετά τα ιστορικά χαµηλά του φετινού Φεβρουαρίου,
ο ηµερήσιος µέσος όρος των Spot Rates του 3ου τριµήνου του 2016 κυµάνθηκε στα $ 5,500 και $
6,710 αντίστοιχα, σηµατοδοτώντας αύξηση της τάξης του 22% περίπου για κάθε τύπο πλοίων από τους
προαναφερόµενους συγκριτικά µε το 2ο τρίµηνο του έτους, γεγονός που όντως αποδίδεται στην
αύξηση του όγκου των µεταφερόµενων φορτίων. Αν όµως συγκρίνουµε το 3ο τρίµηνο του 2016 σε
ετήσια βάση, δηλαδή µε το 3ο τρίµηνο του 2015, σε επίπεδο µέσου όρου Spot Rates για τα Handysize
και Supramax, τότε διαπιστώνουµε µείωση -8% και -20% αντίστοιχα, γεγονός που σηµαίνει ότι η
ναυλαγορά συνεχίζει να παραµένει πιεσµένη.
Στα θετικά της αγοράς, έως τώρα τουλάχιστον, είναι η σχεδόν ολοκληρωτική αποχή των νέων
παραγγελιών, καθώς οι συνολικές παραγγελίες σε πλοία µεταφοράς ξηρού φορτίου δεν έχουν
ξεπεράσει τις 30 περίπου. Ένας από τους κύριους λόγους για την «απραξία» σε νέες παραγγελίες είναι
και το γεγονός ότι οι τιµές των µεταχειρισµένων πλοίων έχουν υποστεί µεγαλύτερη µείωση από αυτή
των νεότευκτων, οπότε προτιµάται η «επένδυση» σε µεταχειρισµένα. Επί παραδείγµατι, η τιµή ενός
µεταχειρισµένου 5ετίας Handysize, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί κατά 13% από τα χαµηλά του
Φεβρουαρίου, κυµαίνεται στα $ 10,5 εκ. ενώ οι τιµές ενός νεότευκτου, σε γενικές γραµµές, έχουν
παραµείνει στα ίδια επίπεδα, περίπου στα $ 20 εκ.
Ακολουθεί η δραστηριότητα στον τοµέα των αγοραπωλησιών για την εβδοµάδα που πέρασε:
Στα πλοία ξηρού φορτίου έγιναν οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Kamsarmax και Panamax, το ‘TEN MARU’ 82.687 DWT (2008 – Tsuneishi Zosen),
πουλήθηκε στα $ 11,2 εκ., το ‘CEMTEX SINCERITY’ 80.531 DWT (1999 – CSBC) πουλήθηκε στα
$ 3,8 εκ., το ‘JIN RUI’ 76.583 DWT (2009 – Imabari Marugame) πουλήθηκε στα $ 10,6 εκ. και το
‘THEOFANO’ 76.015 DWT (2002 – Tsuneishi Zosen) αγοράστηκε από Έλληνες σε δηµοπρασία στα
$ 4,5 εκ.

✏ Στα Supramax και Handymax, το ‘FANTASY STAR’ 56.029 DWT (2005 – Mitsui) χωρίς Grabs,
πουλήθηκε στα $ 8,3 εκ. και το ‘C. FRIEND’ 45.675 DWT (2007 – Tsuneishi) πουλήθηκε στα $ 2,6 εκ.
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✏ Στα Handysize, το ‘APELLIS’ 33.261 DWT (2010 – Orient) αγοράστηκε από Έλληνες σε auction
στο Hong Kong στα $ 7,2 εκ. περίπου.
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, το ‘STENA IMAGE’ 49.750 DWT (2015 – Guangzhou) IMO III, 18 Segregations και
Nitrogen Based Inert Gas System, πουλήθηκε µε 8 χρόνια Bare Boat στα $ 37,5 εκ.

∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ
Παρά το γεγονός ότι η προσφορά πλοίων συνεχίζει και είναι σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα,
κυρίως σε Containers, η απόσταση στις τιµές µεταξύ αυτών που ζητούν οι Cash Buyers και αυτές που
προσφέρουν οι End Buyers - η διαφορά εκτιµάται στα $ 10 - $15/LDT - είχε σαν αποτέλεσµα τον
µειωµένο αριθµό κλεισιµάτων την προηγούµενη εβδοµάδα ενώ η ζήτηση συνεχίζει να βρίσκεται σε
υψηλά επίπεδα.
H Ινδία, έπειτα από ένα αγοραστικό ράλι 2 εβδοµάδων όπου έκλεισε τον µεγαλύτερο αριθµό
Containers έβαλε φρένο την προηγούµενη εβδοµάδα καθώς οι εγχώριες τιµές του σιδήρου κατά τη
διάρκεια της εβδοµάδας µειώθηκαν κατά $ 22/LDT. Παρ’ όλα αυτά το αγοραστικό ενδιαφέρον είναι
αρκετά έντονο και η πτώση της ζήτησης λόγω των τιµών του σιδήρου εικάζεται ότι θα είναι
προσωρινή και η Ινδία θα πρωταγωνιστήσει και πάλι στις αγορές λίαν συντόµως.
Το Μπαγκλαντές, ενώ επιδεικνύει αγοραστικό ενδιαφέρον έµεινε ουσιαστικά άπραγο την
προηγούµενη εβδοµάδα, κυρίως σε Containers και Panamax Bulkers, καθώς το ενδιαφέρον του είναι
σε PCCs και Capes.
Το Πακιστάν, τελικά άρχισε να βελτιώνει τις προσφερόµενες τιµές πλησιάζοντας τα επίπεδα του
ανταγωνισµού αλλά συνεχίζει να παραµένει ιδιαίτερα επιφυλακτικό στο να προσφέρει λόγω της
µεταβλητότητας της αγοράς.
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 502,166 DWT περίπου, εκ των
οποίων το 62% (311,059 DWT) ήτανε πλοία ξηρού φορτίου, το 18% (90,986 DWT) δεξαµενόπλοια,
και το 20% (100,121 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 $ 260 - $ 290 για πλοία ξηρού φορτίου και δεξαµενόπλοια αντίστοιχα.
✏ Κίνα: Από $ 190 - $ 200 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.

Songa
Bulk

Vessel was
purchased by
Sellers in March
for $ 7,9 million.

11,2

TEN MARU

82,687
2008
Tsuneishi
Zhoushan

MAN-B&W

-

09/2018
-

CEMTEX
SINCERITY

80,531
1999
CSBC

B&W

-

-

Taiwanese

-

3,8

JIN RUI

76,583
2009
Imabari
Marugame

MAN-B&W

-

05/2019
05/2017

Hanse
Shipping

Jinhui Shipping
&
Transportation

10,6

THEOFANO

76,015
2002
Tsuneishi
Zosen

B&W

-

-

Greek

Sold at Auction
Surveys due
2017

4,5

56,029
2005
Mitsui

MAN-B&W

4x30

-

Bangladesh

Grabs not
included

8,3

45,675
1996
Tsuneishi
Zosen

B&W

4x30

09/2020
09/2018

-

-

2,6

33,261
2010
Orient

MAN-B&W

4x30

-

Greek

Auction in Hong
Kong

region
7,2

Dwt
YoB
Yard

Main Engine

Tanks

S/S
D/D

Buyer

SellerRemarks

Price
US$
mil.

Japanese

Concordia
Maritime
8 yrs Bare Boat.
18 Segregations
& Nitrogen
Based inert gas
system

37,5

FANTASY STAR

C. FRIEND

APELLIS

TANKERS

Vessels Name

STENA IMAGE

49,750
2015
Guangzhou

MAN-B&W

16

-
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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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