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Kısa bir değerlendirme…

Dünyada geçmişe oranla denizciliğe olan 
farkındalık ve algı artmış olsa da, bu tip 
fonların eskisi kadar saldırgan hareket 
edemeyeceğini düşünüyor ve filodaki 
büyümeyi geçmişe nazaran yukarıya 
çekeceklerini sanmıyoruz. 

Umuyoruz ki bu durum dünya 
ekonomisinin büyümesi ile de paralel 
olarak sağlıklı bir arz-talep dengesinin 
daha yakın bir geleceğe taşınacağına 
işaret eder.

EKONOMİK GÖSTERGELER POZİTİF
Avrupa’da her ne kadar siyaset, terör, 
birliğin geleceği, yaklaşan seçimler vb. 
karışık seyreden bir gündem bulunsa 
da, ekonomik göstergeler halen pozitif. 
Brexit beklenen korkuyu yaşatmadı (en 
azından şimdilik). 

Ekonominin toparlanma sinyalleri 
vermesi bize, özellikle koster tonajında 
alım talebi olarak geri dönüyor. Geçmişte 
bizlerin ve bölge ülkelerinin rekabet 
içerisine girdikleri bu tonaj talebine 
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Bir dönem yüksek kazanç beklentileriyle denizciliğe 
bilinçsizce yatırım yapan fonların ve KG, KS gibi 
çok ortaklı yapıların süregelen krizin etkisiyle hem 
sektöre, hem de kendilerine vermiş oldukları zararları 
artık arkalarında bırakıp, bu işi gerçek sahipleri olan 
geleneksel armatörlere bırakmaya başladıklarını 
görüyoruz. 

bugünlerde Avrupalı armatörlerin de 
katılmış olduğunu görüyoruz.

FİYATLARIN GELECEKTE GİDEREK 
ARTACAĞI İNANCI VAR
Bu tonajın endeksin yüksek olduğu 
günlerde inşa edilmeyerek ihmal edilmiş 
olması ve bankaların krizle değişmiş olan 
bakış açıları (genelde gemi finansmanına 
olan isteksizlik, değişmiş olan sermaye 
oranları, uzun dönem T/C arayışları vb.) 
sebeplerle yeni inşayı fonlamamaları, 
fiyatların gelecekte giderek artacağına 
olan inancı pekiştirmekte. 

Büyük tonaj talebinin çok kısa zamanda 
yanıt bulabildiği Uzakdoğu tersaneleri 
ise, bizim bildiğimiz Akdeniz Avrupalı 
gemi modelinden hem bilgi, hem de 
mesafe olarak uzak.

Genel bir anlatımdan sonra markete 
gelecek olursak, Çin’in kömür talebi ile 
geçen senenin başına (2016) oranla 
navlunlarda belli bir yükseliş seviyesinin 
yakalanması ve endeksin mart başı 
yükselişe geçmesi ile olağan olarak 
hurdaya çıkışların zayıflamış olduğunu 
gördük. 

İlk dört ay ortalamasına bakıldığında 
geçen senenin aynı aylarına oranla yarı 
yarıya hurdaya gidişler azalmış vaziyette; 
fakat iyi haber şu ki, kısmen de olsa 

yeni inşalarda da düşüş bulunmakta 
olduğunu söyleyebiliriz.

İLK DÖRT AYLIK RAKAMLAR:
Handysize ilk 4 ayda toplamda 42 
adet teslim edildi ve 26 adedi hurdaya 
çıkarıldı. 

Supramax/Ultramax ilk 4 ayda toplamda 
123 adet teslim edildi ve 29 adedi 
hurdaya çıkarıldı. 

Panamax/Kamsarmax ilk 4 ayda 
toplamda 66 adet teslim edildi ve 20 
adedi hurdaya çıkarıldı. 

Standart Capesize ilk 4 ayda toplamda 
12 adet teslim edildi ve 6 adedi hurdaya 
çıkarıldı.

Krizden sonra klasik bir söylem haline 
gelen ve benim yapmış olduğum 
meslek itibariyle söylemekten imtina 
ettiğim “önümüzde ki günlerin daha 
iyi geçeceği” beklentisi, gelen olumlu 
ekonomik verilerle tekrar konuşulmakta. 

Bunu malum hepimize zaman 
gösterecek; en azından bizim 
temennimiz bu söylemlerin gerçeğe 
dönüşmesi ve bir nebze olsun 
armatörlerimizin rahat nefes almasıdır.
Bol kazançlı günler geçirmeniz dileğiyle. 

Hayırlı Ramazanlar…
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*KAPTAN ŞENDOĞAN GÖKSU
BRIDGESHIP- DİREKTÖR

HURDA FİYATLARI MAYIS 2017

* Kaynaklar: BRIDGE S&P Broker Ağı, IHS-Seaweb, Equasis / BRIDGE 
Denizcilik Gemi Alım-Satım Brokerliği
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