Σκαμπανεβάσματα στο πέλαγος των ναστιλιακών
Διακςμάνσειρ στο γ΄ τπίμηνο για εισηγμένερ στο εξωτεπικό
Τνπ Νηθνπ Μπαξδνπληα
Εληνλεο δηαθπκάλζεηο εκθαλίδνπλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ ηξίκελνπ ηνπ 2009 νη πεξηζζόηεξεο πνληνπόξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ
είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ επεξεαδόκελεο από ηελ πνξεία ησλ λαύισλ, ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο αιιά θαη
ην «άλνηγκα» πνπ έρνπλ ζε παξαγγειίεο λέσλ πινίσλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 ε εηαηξεία Paragon Shipping εκθάληζε θέξδε 18,9 εθαη. δνιαξίσλ. Τα ιεηηνπξγηθά θέξδε
EBITDA δηακνξθώζεθαλ ζηα 28,4 εθαη. δνι. από 30,6 εθαη. δνι. ην αληίζηνηρν πεξζηλό ηξίκελν. Ο κέζνο εκεξήζηνο λαύινο ζην ηξίκελν
δηακνξθώζεθε ζηα 34,687 δνι. θαη ηα έζνδά ηεο ζηα 40,1 εθαη. δνι. Σην ελλεάκελν ηα έζνδά ηεο δηακνξθώζεθαλ ζηα 124 εθαη. δνιάξηα,
ζεκεηώλνληαο κηθξή θάκςε, ελώ ηα θέξδε ηεο ζηα 53 εθαη. δνιάξηα από 59,3 εθαη. δνιάξηα. Ο κέζνο εκεξήζηνο λαύινο δηακνξθώζεθε
ζηα 36,219 δνιάξηα από 39,569 πέξπζη. Σην ελλεάκελν ε θαζαξή ξεπζηόηεηά ηεο αλεξρόηαλ ζηα 62,2 εθαη. δνιάξηα. Η απαζρόιεζε ησλ
πινίσλ ηεο γηα ην 2010 αλέξρεηαη ζην 100%, γηα ην 2011 ζην 90% θαη ην 2012 ζην 45%.
Κέξδε γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ύςνπο 28,7 εθαη. δνιαξίσλ εκθάληζε θαη ε εηαηξεία Diana Shipping, αιιά ζεκαληηθά
κεησκέλα από ηα 57,6 εθαη. δνιάξηα ην αληίζηνηρν πεξζηλό ηξίκελν. Τα έζνδά ηεο ππνρώξεζαλ ζηα 58,2 εθαη. δνιάξηα από 87,4 εθαη.
δνιάξηα. Η πηώζε απνδίδεηαη ηόζν ζηελ θάκςε ησλ λαύισλ, αιιά θπξίσο ζε εθηεηακέλν off-hire ιόγσ ησλ πξνζρεδηαζκέλσλ dry docking
ηα νπνία αύμεζαλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. Σην ελλεάκελν ηα θέξδε ηεο ππνρώξεζαλ ζηα 93,9 εθαη. δνι. από 167,5 εθαη. δνι. θαη ηα
έζνδά ηεο ζηα 180,7 εθαη. δνι. από 253 εθαη. δνι.
Κέξδε εκθάληζε γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2009 θαη ε εηαηξεία Globus Maritime ησλ Φεηδάθε-Καξαγεσξγίνπ. Τα θέξδε ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ
ζηα 2,7 εθαη. δνι. έλαληη 14,8 εθαη. δνι. πέξπζη, ελώ ηα έζνδα κεηώζεθαλ ζηα 15 εθαη. δνι. έλαληη 28,3 εθαη. δνι. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα
πέξπζη.
Σην ελλεάκελν ε εηαηξεία είρε έζνδα 41,5 εθαη. δνι. έλαληη 81,1 εθαη. δνι. ην αληίζηνηρν ελλεάκελν ηνπ 2008 θαη δεκίεο ύςνπο 8,9 εθαη.
δνι. έλαληη θεξδώλ 43,3 εθαη. δνι. πέξπζη. Η ζπλνιηθή ξεπζηόηεηα ηεο Globus Maritime αγγίδεη ηα 58 εθαη. δνι., ελώ ν δαλεηζκόο ηα 71,4
εθαη. δνι.
Εζνδα 32 εθαη. δνι. ζα απνθνκίζεη ε Tsakos Energy Navigation Limited ηελ πξνζερή δηεηία από ηε ρξνλνλαύισζε γηα δύν ρξόληα
ηεζζάξσλ MR1 product tankers. Σε αλαθνίλσζή ηεο ε ΤΕΝ αλαθέξεη όηη έρεη εμαζθαιίζεη λαύισζε γηα ηνλ ζηόιν ηεο θαηά 70% γηα ην
2010 θαη θαηά 50% γηα ην 2011. «Είκαζηε ζε επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζνπκε ηε καθξόρξνλε ρξνλνλαύισζε πινίσλ ζε πνιύ γλσζηή
εηαηξεία εκπνξίαο πεηξειαίνπ. Οη ζπκθσλίεο απηέο ζσξαθίδνπλ ηελ εηαηξεία όηαλ ε αγνξά πέθηεη, ελώ ηεο επηηξέπνπλ λα ζπκκεηέρεη ζηελ
άλνδν ηεο αγνξάο. Είλαη ελζαξξπληηθό όηη κεγάιεο πεηξειατθέο εηαηξείεο κπαίλνπλ ζηελ αγνξά θαη πξνζθέξνπλ καθξνρξόληεο λαπιώζεηο
ζε πνηνηηθά πινία», ηόληζε ν πξόεδξνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο ΤΕΝ θ. Νίθνο Π. Τζάθνο.
Με δεκίεο 13,3 εθαη. δνιαξίσλ έθιεηζε ην ηξίην ηξίκελν γηα ηελ Ocean Freight, ζπκθεξόλησλ Αληώλε Καλδπιίδε. Οη δεκίεο νθείινληαη,
ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο, ζε έθηαθηεο ινγηζηηθέο δεκίεο από ηελ πώιεζε ηνπ θνξηεγνύ πινίνπ «Richmond» θαη από δεκίεο
ύςνπο 2 εθαη. δνιαξίσλ από ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. Χσξίο απηέο ε εηαηξεία ζα ζεκείσλε θέξδε 9,5 εθαη. δνι. Τα έζνδά ηεο ζην
ηξίκελν αλήιζαλ ζηα 29,5 εθαη. δνι. θαη ν κέζνο εκεξήζηνο λαύινο δηακνξθώζεθε ζηα 31,495 δνι. Η ξεπζηόηεηά ηεο δηακνξθώζεθε ζηα
65,5 εθαη. δνι. Γηα ην 2009 ε απαζρόιεζε ηνπ ζηόινπ ηεο δηακνξθώλεηαη ζην 92% θαη γηα ην 2010 ζην 72%. Σε δειώζεηο ηνπ ν δηεπζύλσλ
ζύκβνπινο ηεο εηαηξείαο Γηώξγνο Καξαγεσξγίνπ εμέθξαζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ αιιά θαη ηνλ
πξνβιεκαηηζκό ηνπ γηα ην πόζν ζα επεξεαζζεί ε αγνξά από ηηο αλακελόκελεο δηεζλώο παξαιαβέο λεόηεπθησλ πινίσλ θαηά ην 2010. Η
εηαηξεία, όπσο αλαθέξζεθε, κε ηηο πσιήζεηο πινίσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα έιαβε ζε ξεπζηό πάλσ από 51,6
εθαη. δνι. ηα νπνία δηαηέζεθαλ γηα ηε κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ.

Τα ταρτουσλάκια
Μείσζε ησλ λαπηηιηαθώλ ραξηνθπιαθίσλ θαηά 10% εληόο ηνπ 2010 δηαβιέπνπλ 27 ηξαπεδίηεο θνξπθαίσλ ηξαπεδώλ πνπ θαιύπηνπλ ην
70% ηνπ παγθόζκηνπ λαπηηιηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ύςνπο 287,7 δηζ. δνι., ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Petrofin
SA κε ηε κέζνδν ησλ εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ. Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, πνζνζηό 66,67%, ζεσξεί όηη ν αξηζκόο ησλ
λαπηηιηαθώλ ηξαπεδώλ ζα κεησζεί ην επόκελν δσδεθάκελν θαηά 10-20%, ελώ ην 25,93% ζεσξεί όηη ζα παξακείλεη ν ίδηνο. Ελα επηπιένλ
πνζνζηό 7,41% από ηνπο εξσηεζέληεο εθηηκά όηη ν αξηζκόο ησλ λαπηηιηαθώλ ηξαπεδώλ ζα κεησζεί πεξηζζόηεξν από 20%. Οη 27
ηξαπεδίηεο ζην ζύλνιό ηνπο εθηηκνύλ όηη ηα κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα γηα ην 2010 ζα απμεζνύλ, ελώ ην 51,85% εμ απηώλ πηζηεύεη όηη ηα
κε εμππεξεηνύκελα δάλεηα ζα ππεξβνύλ ην 9% ηνπ ζπλνιηθνύ λαπηηιηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ. Τν 42,31% ησλ εξσηεζέλησλ ζηειερώλ ζεσξεί
πσο ηνπο επόκελνπο 6 - 12 κήλεο ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδόηεζε ζα αξρίζεη θαη πάιη λα θηλείηαη, ην 30,77% πξνζδηνξίδεη ηνλ ρξόλν απηό
ζηα 1-2 έηε θαη ην 23,08%, ύζηεξα από δύν ρξόληα.

