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Το αφιέρωμα υλοποιήθηκε 

με στοιχεία προερχόμενα από τη 

βάση δεδομένων της VesselsValue.

Mε την υποστήριξη
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Το 2021 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χρονιά ανισορροπιών και 
ανακατατάξεων για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία. Στο ρευστό 
αυτό περιβάλλον υπήρχαν αγορές που ευνοήθηκαν σημαντικά, 
λόγω των γνωστών συνθηκών, και άλλες που αναμένουν να 
ανακάμψουν. Οι τάσεις στις ναυλαγορές αποτυπώθηκαν τους 
προηγούμενους μήνες στις επενδυτικές κινήσεις των επιχει-
ρήσεων. Παρά τις υψηλές τιμές των bulkers, την αβεβαιότητα 
για τα tankers και την ομιχλώδη προοπτική αναφορικά με τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις του μέλλοντος, καταγράφηκαν πολ-
λές παραγγελίες νεότευκτων αλλά και αγορές μεταχειρισμένων 
πλοίων.
Τα Ναυτικά Χρονικά, εμβαθύνοντας τη συνεργασία τους με 
την εταιρεία VesselsValue, εξασφάλισαν για το συγκεκριμένο 
ανασκοπικό τεύχος κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία 
για τις εταιρείες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε όρους 
αξίας το περασμένο έτος. Τα στοιχεία από τη βάση δεδο-
μένων της VesselsValue είναι κατανεμημένα σε παραγγελίες 
και αγορές second-hand για τους τρεις κυριότερους τύπους 
πλοίων (tankers, bulkers, containerships). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τα στοιχεία αυτά εξήχθησαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2021 
και συνεπώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις έως 
τη στιγμή κυκλοφορίας του τεύχους. Επίσης υπογραμμίζεται 
ότι υπήρχαν εταιρείες των οποίων οι επενδυτικές κινήσεις σε 
όρους αριθμού πλοίων ήταν μεγαλύτερες, ωστόσο η αξία τους 
ήταν χαμηλότερη και συνεπώς δεν εισήλθαν στην κορυφαία 
δεκάδα, δεδομένου ότι το κύριο κριτήριο για την ανάλυση που 
ακολουθεί αποτελεί η αξία των συναλλαγών.

SECOND-HAND ΆΓΟΡΆ: ΕΚΡΗΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ  
ΣΕ BULKERS, CONTAINERSHIPS – ΠΙΟ ΗΠΙΆ  
Η ΆΥΞΗΣΗ ΣΤΆ ΔΕΞΆΜΕΝΟΠΛΟΙΆ 
Μετά από αρκετά χρόνια σημαντικών πιέσεων στην αγορά των 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, οι ναύλοι κινήθηκαν σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα το 2021, παρά τη διόρθωση που κατα-
γράφηκε στο τέλος του έτους, η οποία ήταν αναμενόμενη και δεν 
ανησύχησε ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Εν μέσω πολύ καλής ναυλαγοράς δεν προκαλεί, συνεπώς, εντύ-
πωση το γεγονός ότι οι αγορές μεταχειρισμένων bulkers διαμορ-
φώθηκαν το 2021 σε πολύ υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στις 
963, με τα δαπανηθέντα ποσά να ξεπερνούν τα $16 δισ. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, το 2020 και το 2019, οι αγορές bulkers, σύμφωνα 
με τη VesselsValue, ήταν 621 και 566 και τα αντίστοιχα ποσά που 
δαπανήθηκαν ήταν $7,7 δισ. και $7 δισ. Συνεπώς, παρατηρείται 
έκρηξη των επενδύσεων σε second-hand bulkers το 2021.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αναφορικά με τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν στις αγορές 
bulk carriers το περασμένο έτος, αξίζει να σημειωθεί πως 
προέβησαν συνολικά σε 175 αγορές, αντιπροσωπεύοντας ένα 
ποσοστό 18,2% επί των συνολικών αγορών (963). Το περασμένο 
έτος, η στρατηγική απόφαση της Costamare, με επικεφαλής 
τον κ. Κωστή Κωνσταντακόπουλο, να εισέλθει δυναμικά στην 
dry αγορά αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο. Η 
Costamare κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των δέκα εται-
ρειών με τη μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές bulkers σε 
όρους αριθμού πλοίων, καθώς αγόρασε 44 bulkers έναντι της 
δεύτερης China Development Bank με 29, σύμφωνα με τα 
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ΟΙ ΔΕΚΆ ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ SECOND-HAND BULK CARRIERS 
ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ (ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ) ΤΟ 2021

δεδομένα της VesselsValue. Σε αξία, οι αγορές της Costamare ($707 εκατ.) ήταν οι δεύτερες μεγαλύτε-
ρες μετά από αυτές της Golden Ocean Group ($752 εκατ.). Άλλωστε, η τελευταία βρέθηκε στην πέμπτη 
θέση των είκοσι κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης bulkers με βάση την αξία του στόλου ($1,86 δισ.) στο 
αντίστοιχο περσινό αφιέρωμα των Ναυτικών Χρονικών.
Σημαντική είναι και η παρουσία των Castor Maritime και Seanergy Maritime, με τις επενδύσεις τους στα 
second-hand bulkers να διαμορφώνονται αντίστοιχα σε $231 εκατ. (13 πλοία) και $193 εκατ. (7 πλοία).

Πηγή: VesselsValue

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η παρουσία επενδυτικών funds/τραπεζών στη συγκεκριμένη 
ανάλυση. Ειδικότερα, αθροιστικά, οι αγορές bulkers των China Development Bank (29) και Taylor Maritime 
Investments Limited (28) άγγιξαν τις 57, ήτοι συμμετοχή 32,6% στις 175 αγορές bulkers των δέκα 
κορυφαίων εταιρειών. Το αντίστοιχο ποσοστό σε όρους αξίας των συναλλαγών ανέρχεται σε 22% ($786 
εκατ./$3,565 δισ.). Σύμφωνα με γνώστες των θεμάτων ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η συμμετοχή των 
συγκεκριμένων εταιρειών στον ναυτιλιακό στίβο μεταφράζεται ως εξής: αγοράζουν τα πλοία και εν συνεχεία 
τα εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες έχουν την τεχνογνωσία για τη διαχείριση, τη ναύλωση 
και τη γενικότερη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα ο κ. Χαράλαμπος Μπιρλής, Senior Manager, Shipping 
Finance της Τράπεζας Πειραιώς, σχολιάζει: «Αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης μέσω leasing 
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ΑΝΑΛΥΣΗ

ή με τη βοήθεια funds που εξειδικεύονται στη ναυτιλία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς 
τα τελευταία χρόνια και κέρδιζαν σημαντικό μερίδιο αγοράς σε σχέση με την παρα-
δοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς πολλές τράπεζες (κυρίως ευρωπαϊκές) 
μείωναν την έκθεσή τους στον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας. Ως εκ τούτου, ναυτι-
λιακές εταιρείες, στην προσπάθειά τους για εξεύρεση κεφαλαίων, στράφηκαν προς 
τα Leasing Ηouses ή Investment Funds. Εν πολλοίς, έτσι εξηγείται η παρουσία 
επενδυτικών funds/leasing houses στην αγοραπωλησία πλοίων».

Mε την υποστήριξη
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ΟΙ ΔΕΚΆ ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ SECOND-HAND TANKERS  
ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ (ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ) ΤΟ 2021

Στο μέτωπο των δεξαμενόπλοιων, οι ναύλοι το 2021 δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την αυξητική ρότα των bulk carriers και 
των containerships. Παρά την αποδυναμωμένη ναυλαγορά, η δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά ήταν σημαντική, καθώς 
οι επενδυτές αποφάσισαν να ενισχύσουν τους στόλους τους, ενόψει της επικείμενης ανάκαμψης της ναυλαγοράς. Η second-
hand αγορά συνιστά «ασφαλέστερη» επενδυτική επιλογή έναντι της αγοράς νεοναυπηγήσεων, καθώς επί του παρόντος το τοπίο 
παραμένει θολό σχετικά με μελλοντικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Την ίδια ώρα, συνιστά και μια πιο προσιτή επιλογή, 
καθώς τα διαθέσιμα slots στα ναυπηγεία είναι περιορισμένα λόγω της «έκρηξης» παραγγελιών containerships, αλλά και λόγω 
των αυξημένων τιμών χάλυβα, που επηρέασαν σημαντικά τις τιμές ναυπήγησης. Βάσει της VesselsValue, οι συνολικές αγορα-
πωλησίες δεξαμενόπλοιων το 2021 ήταν ίσες με 560. 
Σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue, οι δέκα εταιρείες παγκοσμίως με τις μεγαλύτερες αγορές δεξαμενόπλοιων, βάσει των 
διατεθέντων κεφαλαίων εντός του 2021, διέθεσαν $3,5 δισ. για 81 πλοία.

Πηγή: VesselsValue
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ελληνική παρουσία στη δεκάδα είναι σημαντική, με την Capital Ship Management να έχει διαθέσει $314 εκατ. για την αγορά 
επτά δεξαμενόπλοιων και την Eastern Mediterranean Maritime να έχει διαθέσει $249 εκατ. για την αγορά επίσης επτά πλοίων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες διαχείρισης δεξαμενόπλοιων βρέθηκαν στην κορυφή 
των αγορών tankers διεθνώς, καθώς επένδυσαν σε 109 μεταχειρισμένα, δαπανώντας $2,8 δισ. Ακολούθησαν οι Κινέζοι με 78 
δεξαμενόπλοια αξίας $1,8 δισ.

Όπως και στην περίπτωση των bulkers, σημαντική είναι η παρουσία εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδι-
κότερα, οι επενδύσεις των Bank of Communications FL και China Development Bank σε second-hand tankers αθροίζουν στα 
$612 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 17,2% επί της αξίας των επενδύσεων των κορυφαίων δέκα εταιρειών. Το αντίστοιχο ποσοστό, 
όσον αφορά τον αριθμό πλοίων, είναι ίσο με 18,5% (15/81). 
Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσία τέτοιων εταιρειών στην αγορά των δεξαμενόπλοιων δεν αποτελεί έκπληξη. Συγκεκριμένα, 
στα τέλη του 2020, η Bank of Communications ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη, σε αξία στόλου, εταιρεία διαχείρισης tankers, 
σύμφωνα με δεδομένα της VesselsValue. Μάλιστα, ο τότε στόλος της είχε αξία $2,59 δισ.

ΧΏΡΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΆΣ ΤΏΝ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΏΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΏΝ (ΆΞΙΆ ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ)
ΣΕ SECOND-HAND TANKERS

Σημείωση: Σε παρένθεση παρουσιάζεται ο αριθμός των πλοίων που αγοράστηκαν.

Πηγή: VesselsValue
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Πηγή: VesselsValue
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ΟΙ ΔΕΚΆ ΚΟΡΥΦΆΙΕΣ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ SECOND-HAND CONTAINERSHIPS 
ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ (ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ) ΤΟ 2021

Το 2021 θα μνημονεύεται ως ένα εκ των πιο κερδοφόρων ετών για τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στις τακτικές γραμμές. Η αυξημένη ζήτηση, η περιορισμένη 
αύξηση της προσφοράς και η λιμενική συμφόρηση συνιστούν μόνο κάποιους εκ των 
παραγόντων που συνετέλεσαν στην «εκρηκτική» κερδοφορία των liner εταιρειών. 
Η κινητικότητα στη second-hand αγορά των containerships διαμορφώθηκε στα 393 
πλοία πέρυσι, δηλαδή σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα των bulkers (963 
πλοία), βάσει της VesselsValue. Για τα 393 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
που άλλαξαν ιδιοκτήτες, διατέθηκαν συνολικά πάνω από $11 δισ. 
Καθώς οι δέκα κορυφαίες εταιρείες, σε όρους επενδυθέντων κεφαλαίων, επένδυσαν 
σε 175 μεταχειρισμένα containerships (44,5% των συνολικών αγοραπωλησιών), αξίας 
$6,8 δισ., διαφαίνεται έντονα η τάση λίγοι και ισχυροί παίκτες να διαμορφώνουν τις 
εξελίξεις στην αγορά των containerships. Η ευρωπαϊκή παρουσία είναι ιδιαίτερα 
δυναμική εντός της δεκάδας, με MSC και CMA CGM να βρίσκονται στις πρώτες 
δύο θέσεις της κατάταξης. Η Global Ship Lease βρέθηκε στην τέταρτη θέση, με 
αγορές αξίας $498 εκατ. για 23 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η Danaos 
βρέθηκε στην όγδοη θέση, με έξι αγορές containerships, συνολικής αξίας $260 εκατ.

Mε την υποστήριξη
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ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ: ΤΟ «ΜΟΝΟΠΏΛΙΟ» ΤΏΝ CONTAINERSHIPS

Τα containerships αποτελούν τον αδιαφιλονίκητο πρωταγωνιστή στις παραγγελίες 
το 2021, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν στις 555, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα έναντι 
των προηγούμενων ετών. 
Διακόσιες τριάντα δύο (232) ήταν οι παραγγελίες για νεότευκτα bulk carriers, ενώ 
οι αντίστοιχες των tankers διαμορφώθηκαν σε 182 το 2021.

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ ΠΛΟΙΏΝ ΤΟ 2021 Πηγή: VesselsValue

Mε την υποστήριξη
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2019 (107)

(114)

(555)

2020

2021

+7%
+387%

Η ΠΟΣΟΣΤΙΆΙΆ ΜΕΤΆΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ CONTAINERSHIPS Σημείωση: Σε παρένθεση παρουσιάζεται ο 
αριθμός των πλοίων που παραγγέλθηκαν.

Πηγή: VesselsValue
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Στο μέτωπο των bulkers, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις δέκα εταιρείες με το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον συγκαταλέγονται οι τράπεζες Bank of Communications FL και China Development Bank, καθώς και η εταιρεία HuaXia 
Financial Leasing. Επίσης ένας μεγάλος ναυλωτής, η Anglo American, έχει παραγγείλει έξι πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου 
έναντι $360 εκατ., δείγμα ότι οι ναυλωτές εισέρχονται δυναμικά στην εν λόγω αγορά, επιλέγοντας την οδό της καθετοποίησης.
Οι τέσσερις αυτές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η ναυτιλία, αθροιστικά έχουν παραγγείλει 47 πλοία, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 45,2% από τα παραγγελθέντα πλοία των δέκα κορυφαίων εταιρειών (104). Σε 38,2% ανέρχεται 
το αντίστοιχο ποσοστό τους σε όρους αξίας των παραγγελιών ($1,664 δισ. / $4,361 δισ.).

HuaXia Financial LeasingHuaXia Financial Leasing

Wisdom Marine LinesWisdom Marine Lines

Anglo AmericaAnglo Americann

BocimaBocimarr

H Line ShippingH Line Shipping

Nisshin ShippingNisshin Shipping

China Development BankChina Development Bank

Bank of Communications FLBank of Communications FL

Himalaya ShippingHimalaya Shipping

ΟΙ ΔΕΚΆ ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ
(ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ), ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ BULKERS ΤΟ 2021

Πηγή: VesselsValue

Οι συνολικές παραγγελίες tankers το 2021 ήταν ίσες με 182. Οι έντεκα κορυφαίες 
εταιρείες, σε αξία παραγγελιών εντός του έτους, πραγματοποίησαν παραγγελίες για 
56 tankers, συνολικής αξίας $3,8 δισ. Σημειώνεται ότι στη δέκατη θέση «ισοβαθ-
μούν» η Tsakos Energy Navigation και η Hengyi Petrochemical, καθώς τα διατεθέντα 
κεφάλαιά τους διαμορφώθηκαν σε $279 εκατ. για την καθεμία. Έτσι, οι επενδύσεις 
των έντεκα αυτών εταιρειών αντιστοιχούν στο 30,8% του συνολικού αριθμού πλοίων 
που παραγγέλθηκαν (56 από τα 182 πλοία) εντός του προηγούμενου έτους. 

ΑΝΑΛΥΣΗ
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Read more about Hull Skating Solutions on jointherevhullution.com

Jotun Hull Skating Solutions
Always clean hull – For the most challenging operations

JOIN THE

REVHULLUTION

The HullSkater is a revolutionary onboard solution specially developed for  
proactive cleaning. Together with the premium antifouling SeaQuantum Skate, Jotun Hull 

Skating Solutions will maintain a clean hull, even in the most challenging operations.

Operational needs arising from a dynamic market in combination with challenging environmental conditions 
increase the risk of fouling. The end-result being increased fuel cost and Green House Gas emissions. To combat 
fouling, Jotun Hull Skating Solutions is engineered to keep the hull fouling-free at all times. This groundbreaking 

approach is now in the final verification stage, in collaboration with leading industry partners.



Hengyi PetrochemicalHengyi Petrochemical

Tsakos Energy NavigatioTsakos Energy Navigationn

ACE TankerACE Tankerss

AEAETT

International SeawaysInternational Seaways

AMPTCAMPTC

Central MarCentral Maree

China Development BankChina Development Bank

Advantage TankerAdvantage Tankerss

Maran TankerMaran Tankerss

EuronavEuronav

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΙ ENTEKA ΕΤΆΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΒΆΣΕΙ ΆΞΙΆΣ  
(ΣΕ ΕΚΆΤ. ΔΟΛΆΡΙΆ), ΣΤΙΣ ΠΆΡΆΓΓΕΛΙΕΣ TANKERS ΤΟ 2021

Πηγή: VesselsValue

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν ενεργά και στις 
παραγγελίες δεξαμενόπλοιων. Συγκεκριμένα, η China Development Bank βρέθηκε στην τέταρτη θέση της 
παγκόσμιας κατάταξης, καθώς πραγματοποίησε παραγγελίες για δέκα δεξαμενόπλοια συνολικής αξίας 
$384 εκατ. 
Αίσθηση προκαλεί η απουσία της COSCO Shipping Energy Trans από τις «δεκάδες», τόσο από εκείνη 
των αγοραπωλησιών όσο και από εκείνη των παραγγελιών tankers, εντός του 2021. Υπενθυμίζεται πως η 
εν λόγω εταιρεία βρέθηκε στην κορυφή μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης δεξαμενόπλοιων το 2020, σε 
όρους αξίας στόλου, η οποία είχε διαμορφωθεί σχεδόν στα $4 δισ. 
Η διαχρονικά επιβλητική παρουσία του ελληνικού επιχειρείν στη διαχείριση και στην ιδιοκτησία δεξαμε-
νόπλοιων κατέστη εμφανής και στις παραγγελίες νεότευκτων, καθώς για παράδειγμα η Maran Tankers 
βρέθηκε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, με παραγγελίες αξίας $417 εκατ. για τέσσερα tankers. Η Central 
Mare επένδυσε σε τέσσερα νεότευκτα αξίας $366 εκατ., σύμφωνα με τα δεδομένα της VesselsValue. Eπί-
σης στην πρώτη θέση των παραγγελιών δεξαμενόπλοιων, βάσει αξίας της επένδυσης, βρέθηκε η Euronav 
με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα ενώ πολλά πλοία του στόλου της φέρουν την ελληνική σημαία. Οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες διέθεσαν $2,8 δισ. για παραγγελίες 49 νεότευκτων δεξαμενόπλοιων. Συνεπώς, η 
συμμετοχή τους στην εν λόγω αγορά το 2021 ήταν της τάξης του 27% (49/182). Οι Κινέζοι ακολούθησαν 
στη δεύτερη θέση, με 32 παραγγελίες, αξίας $991 εκατ.
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Πηγή: VesselsValue

Όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον στη liner αγορά, άνω των $42 δισ. διατέθηκαν 
το 2021 για παραγγελίες 555 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το 2021, οι 
δέκα κορυφαίες εταιρείες βάσει της αξίας παραγγελιών προέβησαν σε παραγγελίες 
που αντιπροσωπεύουν το 47,6% των συνολικών (264/555). Μάλιστα, η συνολική αξία 
των συναλλαγών αυτών ανήλθε σε $25,7 δισ.
Άξιο αναφοράς είναι ότι η Maersk, η μέχρι πρότινος κορυφαία liner εταιρεία σε όρους 
μεταφορικής ικανότητας, βρέθηκε στη δεκάδα των παραγγελιών, με την απουσία της 
στα second-hand να είναι εμφανής. Η Maersk παρήγγειλε εννέα πλοία συνολικής 
αξίας $1,4 δισ., δείγμα ότι στρέφεται αποκλειστικά στα νεότευκτα έναντι της δευτερο-
γενούς αγοράς. Στις δύο πρώτες θέσεις των εταιρειών με τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
σε νεότευκτα βρέθηκαν δύο ασιατικές και συγκεκριμένα οι Seaspan Corporation (65 
παραγγελίες αξίας $6,4 δισ.) και Evergreen Marine (48 παραγγελίες αξίας $4,2 δισ.). 
Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο γαλλικός κολοσσός CMA CGM, με επενδύσεις $3,7 δισ. 
για τη ναυπήγηση 38 containerships, ενώ τη δεκάδα κλείνει η Costamare, η οποία, 
πέραν της μεγάλης της παρουσίας στα second-hand bulkers, ενίσχυσε περαιτέρω 
τη θέση της στην αγορά όπου δραστηριοποιείται χρόνια, παραγγέλνοντας οκτώ πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής αξίας $1,4 δισ.

Σε αντίθεση με τα όσα αναλύθηκαν για τα bulkers και τα tankers, δεν υπάρχουν 
εταιρείες εκτός ναυτιλίας που να έκαναν επενδυτικό άνοιγμα στην αγορά των νεό-
τευκτων containerships. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται πως δεν έχουν επενδύσει 
στις τακτικές γραμμές. Άλλωστε, η Bank of Communications, η οποία βρέθηκε 
εντός δεκάδας στις αγορές tankers και στις παραγγελίες bulkers, ήταν πέρυσι 
μεταξύ των είκοσι κορυφαίων εταιρειών διαχείρισης containerships, σε όρους 
αξίας στόλου ($3,1 δισ.).
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