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“CURRENT STATE OF THE GLOBAL MARITIME TRADE AND ITS SHORT TERM
OUTLOOK” başlıklı makalenin genişletilmiş Türkçesidir.

“Ekonomide bir şey olmuş ise onun yeniden olabileceğini unutmamak
gerekir’’
Bilindiği üzere dünya ekonomisinin finansal krizden itibaren bir türlü düzelmeyen yapısal sorunları,
artan korumacı ve himayeci iktisat politikaları, jeopolitik riskler, başat ülkelerin ticaret ve kur savaşları
yüzünden 2019 yılı küresel ekonomi ve uluslararası ticaret bakımından kötü geçmiş, dünya ekonomisi
ancak %2.8 büyüyebilmiş, dünya ticareti de miktar olarak önceki 2 yılda sırası ile %4.9 ve %3.2
büyürken 2019 da sadece %0.2 artabilmiştir. Küresel deniz taşımacılığı da 2019 da miktar olarak %0.4,
tonmil olarak ise %1 büyüyebilmiştir. İşte böyle bir durumda iken ABD de ve diğer anahtar bölgelerde
2019 sonuna doğru uygulamaya konan parasal genişlemeci politikalar, Çin ile yürütülen ticaret
savaşında anlaşmaya varılması ve diğer olumlu gelişmeler nedeniyle 2020’ye olumlu beklentiler ile
girilmiş ancak Covid 19 yüzünden tüm bu beklentiler tersine dönerek özellikle 2020 ilk yarısında
küresel ölçekte büyük küresel buhrandan (1929) sonra en büyük iktisadi çöküş yaşanmıştır. O
tarihlerde gerek dünya ekonomisi gerekse küresel deniz taşımacılığı için beklentiler ve tahminler çok
kötü iken zaman içinde 2020 ikinci yarısından itibaren özellikle son çeyrekte bu kötümser
beklentilerin dozu düşürülmeye başlamıştır. Nitekim 2020’de dünya ekonomisi beklentilerin gerisinde
%3.3, dünya ticareti ise miktar olarak %5.3 (parasal olarak dünya ticareti nominal USD değeri ile %8
hizmet ihracatı ise %20 azalmıştır) daralmıştır. Küresel deniz ticareti de bundan nasibini almış ve
miktar olarak %3.6, tonmil olarak ise %1.7 küçülmüştür.
Hal böyle olmakla beraber, küresel deniz taşımacılığında da 2020’nin ikinci çeyreğinde 2020’de çok
kötü olacağı belirtilen bazı segmentlerde durum hiç de beklendiği gibi olmamıştır. Örneğin konteyner
taşımacılığının %10 küçüleceği belirtilirken bu küçülme beklenin çok altında olmuş, TEU bazında
%1,5, miktar bazında ise %1.4 daralmıştır (Söz konusu küçülme ise 2020 ilk yarısındaki talep
azalmasından kaynaklanmıştır). Ancak buna rağmen Ağustos 2020’den itibaren giderek artan bir
şekilde rekor üstüne rekor kıran navlun artışları yaşanmıştır. Ortalama Konteyner Charter rateleri
2008’den beri en yüksek seviyeye ulaşmış, charter rate ve navlunlar tüm zamanların en yüksek
noktasına ulaşmıştır.
Konteyner taşıma ücretlerinde ve time charter ratelerindeki bu artışta ise, pandemi kaynaklı artan ve
değişen talep fonksiyonum(elektronik eşya, spor malzemeleri, ev ve bahçe mobilyası, sağlık ve hijyen
malzemeleri, gıda ürünleri talebi patlamış, pandemi öncesi sık tüketilen bir çok malın talebi
düşmüştür, talebi artan mallar ise konteyner taşımacılığı için uygun mallar olmuştur) ilk başlarda
yapılan sefer sayısındaki azaltmalar, 3 milyon TEU düzeyindeki tonajın laidup yapılması, daha
sonraları ise limanlardaki beklemeler yüzünden gemi tonajındaki azalma, şasi (şoförlerin
hastalanması) ve normalde müşteriye teslimden sonra serbest süre içinde dönmesi gereken
konteynerlerin özellikle çok geç geri teslimi nedeni ile özellikle 40’lık konteyner teminindeki sıkıntı
etkin rol oynamıştır. Navlun artışlarının malın nihai satış fiyatına yansıması ise pandemi nedeni ile
gelişmiş ekonomilerin hane halkına verdiği helikopter parası ile talep üzerinde önemli bir etki
yapmamıştır. Pandeminin küresel ekonomiye olumsuz etkisi 8.2 Trilyon USD, bu krizi önlemek için
yapılan yardım ise 7 Trilyon USD olmuştur.
Tanker piyasasında ise 2020’nin İkinci çeyreğinde petrol fiyatlarındaki anormal düşüşler nedeni ile
stratejik ve spekülatif stoklama politikası ve karada depolayacak yer kalmaması yüzünden VLCC ve
Suezmax tanker sınıfının rateleri anormal artmış 350’ye yakın bu sınıftaki tankerler yüzen depo olarak
kullanılmaya başlamıştır (Filonun %12 si). Küçük ürün taşıyıcıların rateleri ise çok yükselmiştir. Ancak
petrol fiyatlarındaki normalleşme, küresel ekonomideki daralma, özellikle kara ve havada mobilitenin
azalması sonucu petrol tüketimindeki düşme, ve bunun sonucu olarak Opec+ ülkelerin petrol
üretimini düşürmesi yüzünden tanker piyasası 2020’yi kısa süren dönemsel iyileşme haricinde kötü

geçirmiştir.
Miktar olarak ham petrol taşımaları %7.6, Ürün taşımaları ise %11.72 azalmıştır.
Buna rağmen bu segmentte 2020 ortalaması olarak VLCC’in günlük getirileri %28 artarken, Suezmax
%4, Aframax %15 azalmış, MR ise %11 artarken, sektör ağırlıklı ortalaması %9 artış olarak
gerçekleşmiştir.
LNG ve LPG piyasası Pandemi-19’dan etkilenmeyerek, artmış (%0.8), kimyevi piyasasındaki azalma
daha mutedil olmuş (-%1.9), kurvaziyer gemi piyasası ise pandemi kaynaklı olarak tamamı ile
çökmüştür.
Bugün için küresel ticari filonun yaklaşık 45’ini, seaborne trade’in ise %44’ünü oluşturan kuru dökme
yük piyasasında ise 2020 de %.3.5 daralma beklenirken, %2’lik bir daralma gerçekleşmiş. Kömür ve
minör bulk taşımalarında önemli daralma olurken (sırası ile %9.5 ve %3.16), Tahıl ve Demir Cevheri
taşımalarında artış gerçekleşmiştir (sırası ile %7.75 ve %3.2).
Özetle; dry bulk piyasası 2020 başında sarsılarak, BDI 395 puana düşse de sonra toparlanarak volatil
bir seyir izlemiş ve 2020’yi 1375 puanda tamamlamıştır. Kısaca 2020’de volatil bir seyir izleyen bu
segmentde yılın ikinci yarısında iyi bir trend yakalanmış (rateler 10 yıllık ortalamanın üstüne
çıkmıştır) olsa da ortalama günlük getiriler bakımından Cape’de %31, Panamax’da %20,
Supramax’da %19, segmentin ağırlıklı ortalaması olarak ise %18 azalma görülmüştür. (Clarkson
Weekly Report 8 Ocak 2021)
Genel olarak bakıldığında 2020‘de küresel deniz taşımacılığı bu kadar büyük bir iktisadi kriz
karşısında, bazı segmentler ve operasyonel sıkıntılar hariç çok da kötü bir dönem geçirmemiştir. Krizin
kendine özgü olumsuzlukları adeta deniz taşımacılığını beslemiştir. Bunda da en önemli etken kriz
nedeni ile kapanan sıkıntıya giren küresel ekonomiyi canlandırma politikaları, ilk defa karşılaştığımız
uzaktan çalışma ve eve kapanma tedbirlerinin yarattığı yeni üretim ve talep modeli olmuştur. Servis
sektörlerinin kapanmasının yarattığı harcanamayan artık para, daha doğrusu hane halkının cebine
konan helikopter parası mal tüketimine kaymıştır. Bazı malların talebi azalırken, normal şartlarda
talep edilmeyecek pandemi kaynaklı yeni mal türleri ortaya çıkmış, bazı malların talebi ise artmıştır.
Daha da ötesinde üreticiden nihai tüketiciye kadar her kesim stoklu çalışarak geleceğin tüketimini
öne çekmişlerdir. Ancak bunlar bilindiği üzere ilk yarıdaki şok atlatıldıktan sonra 2020‘nin ikinci
yarısında ve özellikle son çeyreğinde olmuştur. Yoksa 2020’de dünya ticareti yıl genelinde %5.3
daralmıştır. İkinci yarıdaki talep patlaması ise ilk yarıdaki azalmayı aşağı çekerek yılın %5.3 küçülme ile
tamamlanmasını sağlamıştır. Dünya tüm veçheleri ile asimetrik bir kriz ile karşı karşıya
bulunmaktadır.
2020’nin ikinci çeyreğinde ve bazı ülkelerde ikinci yarının bazı bölümlerinde dünya iktisaden
kapanırken, pandemiyi erken kontrole alarak ikinci yarıda gece gündüz çalışan Çin bu açığı kapatmış,
bu da taşıma talebini hem hammadde hem de konteyner içinde taşınan mamul madde olarak
beklendiği kadar düşürmemiştir.

“Piyasadan laid up yapılarak çekilen (konteyner taşımacılığında), limanlarda
kapanma, grev ve iş yavaşlatma, depolarda yer kalmaması, operasyonel
sıkıntılar (karantina eylemleri) ve malın limana boşaltılamaması nedeni ile
bekleyen gemilerin yarattığı tonaj azalması da bu piyasa oluşumunda önemli
rol oynamıştır.”

Tabi buna petrol fiyatlarındaki düşme nedeni ile 2020’de beklenen olumsuz Sulphur Cap etkisinin de
2020’nin önemli bir bölümünde gerçekleşmemesini de eklememiz gerekmektedir. (Bu durum artık
bu yıl (2021) terse dönmektedir.
Mart ayında verdiğim beyanatlar ve yazdığım makalelerde denizcilik sektörünün piyasada iyileşme
için 3’üncü çeyreği, başka deyişle ikinci yarıyı beklemesi gerektiğini, 2021 yılının ise deniz taşımacılığı
sektörü için iyi olacağını fakat pandemiden arındırılmış gerçek bir küresel krizin 2023 ve sonrasında
beklenebileceğini belirtmiştim.
Bu tahmindeki kriterlerim ‘’Ekonomide bir şey olmuş ise onun yeniden olabileceği’’ kuramıydı.
2008/2009 ekonomik krizi –2008 (%1.816 büyüme, bir önceki yıla göre yıllık -%2.47 daralma) / 2009(%1.67 büyüme, bir önceki yıla göre yıllık -%3.53 daralma) ve %12 lik ciddi bir dış ticaret daralması
sonrası bugünkü gibi yoğun parasal genişleme ve teşvikler ile V tipi toparlanma ve artan uluslararası
ticaret oranı ile deniz taşımacılığı da toparlanmış ve BDI 4000’lere kadar yükselmişti.
Ancak o tarihlerde özellikle dökme kuru yük tonajı bu kadar yükselmemiş olup tonaj arzı ile talebi
arasındaki fark bu kadar büyük değildi. Üstelik iki krizin faktörleri ve dinamikleri farklıydı. Ekonomik
daralmanın ve krizlerin tedbirleri belli olsa da Pandemi kaynaklı krizin etkileri çokta bilinir değildi.
Üstüne üstlük Covid-19 bizim için ne yapacağı belli olmayan tanımadığımız bir düşmandı. Bu nedenle
2021 için beklentilerimiz iyi olmakla beraber söylemlerimizde tedbirde elden bırakılmamış ve aşağı
yönlü riskler hep saklı tutulmuş olumlu ve olumsuz beklentiler birlikte verilmiştir. Bu yazımızda da
aynı yöntemin kullanılması tercih edilmiştir.

“2020’de dünya ekonomisi beklentilerin gerisinde %3.3, dünya
ticareti ise miktar olarak %5.3 (parasal olarak dünya ticareti
nominal USD değeri ile %8 hizmet ihracatı ise %20 azalmıştır)
daralmıştır.”

2021, 2022 ve ÖTESİ İÇİN BEKLENTİLER NEDİR?
Uluslararası Ticaretin dünya ekonomisi ile, küresel deniz ticaretinin ise bu ikisi ile yakın ilişkisi
bulunmaktadır.
Küresel ekonomi büyüyünce uluslararası dış ticaret de büyümekte, doğal olarak uluslararası ticarete
bağlı bir türev talep olan küresel deniz taşımacılığı talebi de büyümekte, ya da dünya ekonomisi
küçülünce diğerleri de bundan olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu korelasyon 2009 krizi öncesi çok
daha fazla iken yani dünya ekonomisi %1 büyüdüğü zaman uluslararası ticaret bunun 2-3 katı
artarken, 2010’lardan sonra bu ilişki bozulmaya başlayarak nokta elastikiyetine dönmüş, 2017’den
sonra yeniden sağlam bir hassasiyet oluşmaya başlamıştır. Uluslararası Ticaret /Küresel GDP
Çarpanı uzun süredir 1’ler düzeyindedir. Uluslararası deniz ticareti/Küresel GDP çarpanı ise uzun
süredir 1’in altında olup 10 yıllık ortalama 0.81 dir. (1998-2008 arası ortalama 1’di) 2019 da bu ilişki
iyice kötüleyerek 0.14 olmuş, ancak 2020’de uzun süredir ilk defa 1.03’e çıkmıştır. Yani uluslararası
deniz taşımacılığı küresel ekonomik büyümeye olumlu tepki vermiştir. (Bu yıl ve önümüzdeki yıl ise
sırası ile 0.72 ve 0.73’e düşecektir) 2020 de yükselmesinin nedeni ise küresel GDP içinde pandemi
nedeni ile servis sektörlerinin katkısının azalması ve uluslararası hizmet ihracında % 20’lik düşmedir.
2020’nin diğer bir özelliği ise pandemi nedeni ile diğer ulaşım modlarında ki aksamalar yüzünden
deniz yolunun miktar olarak toplam uluslararası dış ticaret taşımaları içindeki payının uzun yıllar
sonra 2020 de yeniden %90‘a çıkmasıdır. Bu oran bu önümüzdeki iki yıl sırası ile %87 ve %85
olacaktır.
Buradan çıkartacağımız sonuç; bir çok segment de çok kötü dönemler yaşanmış olsa ve varlık fiyatları
düşse de, yukarıda da belirtildiği üzere 2020 küresel deniz taşımacılığı için beklenildiği kadar kötü
olmamıştır. Hatta bazı segmentler ( Tarihi rekor getiriler elde etmişlerdir.)Bu ve gelecek yıl için dünya
ekonomisindeki ve dünya ticaretindeki büyüme tahminleri dikkate alındığında olumlu bu durumun
devam edeceği tanker ve kruz piyasası için pekte olumlu beklentiler olmasa da kuru dökme yük ve
konteyner piyasasının iyi olacağı beklenmektedir. Nitekim bu yılın ilk 4 ayında gelişme bu yönde
olmuştur. Tanker piyasasında nispi bir iyileşme 2021’in ikinci yarısında beklenirken, asıl iyileşme
muhtemelen 2022 ve 2023 de gerçekleşecektir.
i)Dünya Ekonomisi;
IMF 6 Nisan 2021 tarihli raporunda küresel iktisadi büyüme tahminini bu yıl için %5.5’dan
%6’ya, 2022 için ise %4.4’e revize etmiştir. Gelişmiş ekonomilerin büyüme tahmini ise %4.3’den
%5.1‘e, 2022 için ise %3.6’ya revize edilmiştir. Gelişme yolundaki ülkeler için iktisadi büyüme tahmini
benzer şekilde yukarı yönlü revize edilerek %6.3’den, %6.7’ye yükseltilmiştir. 2022 beklentisi ise %5
olmuştur. 2021 ve 2022 de sırası ile IMF tahminine göre dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD
%6.4, %3.5, AVRO Bölgesi %4.4, %3.8, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ise %8.4, %5.6
büyüyecektir. Çin büyümesi ile ilgili olarak Nisan 2021 sonuna doğru gelen büyüme rakamları da iyi
yöndedir. Emtia fiyatları( bakır, kereste vb.) artmaktadır. Çin’de sanayinin karlılık oranı %100’e yakın

artmıştır.
Bu verilere göre dünya ekonomisi bu ve önümüzdeki yıl, aşağı yönlü riskler olmakla beraber, oldukça
iyi geçecektir. Bazı ülkeler reflasyonist bir döneme girmiştir, ancak bazı başat ülkeler için enflasyon
riski kapıda beklemektedir. Bu husus IMF’in Nisan raporundaki tondan farklı olarak 6 Mayıs
beyanatlarında enflasyonist bir riske vurgu yapılmıştır.
Bu ise sıkı para ve mali politikaları gerektireceğinden küresel ticari faaliyetler bakımından sıkıntı
yaratabilecektir. Yani rüzgar terse dönebilir. Fakat 2021 de ya da son çeyreğine kadar değil. ABD
ekonomisinin durumu oldukça iyi olup, yıllık olarak belli bir gelirin altındaki vatandaşlara
dağıtılan 600 USD’ye ilave olarak verilen 1400 USD düzeyindeki helikopter parası ve ilk etapta alt
yapı yatırımları için toplamda 2.3 Trilyon USD’ye tekabül edecek olan ve ilaveten sera gazı
salınımlarını azaltma, halk sağlığı, modern internet alt yapısı vb. gibi orta sınıfı güçlendirici ilave
harcamalarla 4 Trilyona kadar çıkacak yatırım politikası ile ABD ekonomisi canlanacak ve bu yatırım
politikası Çin’den 320 Milyarlık alıma ve dolayısı ile taşımaya imkan sağlayacaktır. Bunun finansmanı
ise vergi artışları ile sağlanacaktır. Kurumlar vergisi %21’'den %28’e çıkarılacak ve diğer vergi
düzenlemeleri ile harcamaların finansmanı sağlanacaktır.
ii) Uluslararası Eşya Ticareti;
Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, iyi senaryo ve temel trend bakımından beklentiler
(TREND Pandemi öncesinin altında olsa da ) iyi olarak çıkmakta, kötümser senaryoda ise doğal olarak
beklenti kötüleşmektedir.
Uluslararası eşya ticaretinde 2019’un son çeyreğinde başlayan düşme 2020’nin ilk iki çeyreğinde
devam etmiş, ancak uluslararası eşya ticareti 3’üncü çeyrekten itibaren V tipi toparlanma ile 2021‘e
trendin altında olsa da 2020’nin ilk 2 çeyreğine göre iyi bir durumda girmiştir. Base line ve kötü
senaryoya göre 2011-2019‘un altında kalınsa da durum 2020’nin başına göre iyi olmakta, iyi
senaryoda ise 2021‘in son çeyreğinde söz konusu trend yakalanmaktadır. Peki iyi senaryo nedir? Aşı
üretimi ve yayılması hızlanacak ve koruma önlemlerinin daha erken gevşetilmesine izin verilecektir.
Bu ise dünya GSYIH artışına yaklaşık %1 katkı sağlarken dünya küresel eşya ticaretine katkısı % 2.5
puan olacaktır.
Kötü senaryo ya göre ise; aşı üretimi talebi karşılayamayacak, küresel aşılamanın yaygın bir şekilde
uygulanması gerçekleşmeyecek, aşıların etkisi ve süresi beklenenden daha düşük çıkacak, virüsün
yeni varyantları ortaya çıkacak ve mevcut aşılar bu yeni mutasyona uğramış virüslere karşı etkin
olamayacak, ilave dalgalar ve kapanmalar meydana gelecektir. Bu durumun gerçekleşmesi
durumunda ise 2021’de dünya iktisadi büyümesi %1, dünya küresel eşya ticareti ise base line’a göre
%2 azalacaktır.
Nisan ayında IMF’in küresel ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi (+%0.4 ),
İngiltere’de kapanmaların serbestleştirilmesi bu gün için iyimser senaryo paralelinde gelişmeler
olmakla beraber, Hindistan, Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki vaka ve ölüm sayılarındaki tepeler, 3.cü
dalga söylemleri, mevcut aşıların etkinlik oranlarının düşük çıkması, mutant virüslerin sayısının
artması ve bunların birleşik yayılması kötümser senaryoyu destekleyen hususlar olmaktadır.
Hindistan’daki salgının yayılması ciddi boyut da olup, büyümesini negatif etkileyeceği, ABD’nin bu
ülkeye aşı üretimi konusunda yardım edeceği belirtilmektedir. ABD aşılama ise iyi gitmektedir.
Dolayısı ile önümüzdeki günlerde ne olacağını kestirmek çok da kolay olmamaktadır. Fakat ne olursa

olsun 2020’nin ilk 6 ayında karşılaşılan bir durumla karşılaşılmayacağı, pandemi ile ilgili kötü bir süreç
yaşansa da bunun 2020’nin ilk 6 ayı kadar kötü olmayacağıdır.
WTO tahminlerine göre miktar olarak uluslararası eşya ticareti artış/azalış oranları aşağıdaki gibi
olacaktır.

Dünya Eşya Ticareti Miktarındaki Yıllık Büyüme Oranı
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Bu iyi bir gelişme olmakla beraber Clarkson’un Mart 2021 Seaborne Trade raporuna göre Uluslararası
Eşya Ticareti miktarı 2018 yılında 13.950.000.000 ton dan 2019 yılında 14.090.000.000 tona
çıkmış 2020 de 12.790.000.000 tona düşmüştür. Bu yıl ise tahminen 13.710.000.000 tona çıkacaktır.
Yani 2018 yılındaki miktarın bile altında olacaktır. 2022 de ise 14 Milyar 570 Milyon ton olacaktır.
MİKTAR OLARAK ULUSLARARASI EŞYA TİCARETİ İNDEKSİ 2015 =100

Kaynak WTO ve UNCTAD
iii)Küresel Dünya Deniz Ticareti;
Bilindiği üzere Küresel Deniz Taşımacılığı yukarıda açıklamaya çalışılan küresel ekonomi ve ticaretten,
jeopolitik risklerden, doğal afetlerden, salgınlardan, çevreci regülasyonlardan etkilenmektedir. 20082009 krizinden bu yana da dönemsel kısa süreli iyileşmeler dışında uzun süredir bir türlü yıllık artış
oranı %4‘ün (2017) üstüne çıkamamaktadır. 10 yıllık CAGR ton olarak %2.4, ton-mil olarak ise %2.8
dir. Bu durum aşağıda gösterilmiştir.

2017-2022 Küresel Deniz Taşımacılığı

2017

2016

2019

2020

2021

2022

Kürese Deniz Taşımacılığı 11.573
(Milyon Ton)

11.892

11.938

11.506

11.993

12.358

Değişim
%4.1
Kürese Deniz Taşımacılığı 57.574
(Milyar Ton/Mil)
Değişim
%4.9

%2.8
59.346

%0.4
59.915

-%3.6
58.910

%4.2
61.348

%3.0
63.349

%3.1

-%1

%1.7

%4.1

%3.3

Not; 2021 ve 2022 Tahmini değerlerdir
Kaynak Clarkson Saeborne Trade Report
Yukarıdan anlaşılacağı üzere deniz taşımacılığında 2020’de tonmil esası ile sadece %1.7 küçülme
olmuştur. Küresel ekonominin %3.3, uluslararası ticaretin de miktar olarak %5.3 daraldığı bir
dönemde tonmil esası ile sadece %1.7 daralmıştır. Ton olarak ise %3.6 daralmıştır.
2021’de ise tahminen %4.2 artış ile 2019’un biraz üstüne çıkacaktır. Bu olumlu olmakla beraber hala
pandemi öncesi büyüme tahminlerine göre 500 milyon ton geride bulunmaktadır. (Clarkson)
Diğer taraftan, navlun oluşumunda sadece yukarıda talep analizi yetmeyecektir. Gemi tonajı arzı da
önem taşımaktadır. Bir sonraki bölümde gemi tonajı arzı incelenmiştir.
iv)Dünya Deniz Ticaret Filosu
2019 yılında 1.979.400.000 DWT olan dünya deniz ticaret filosu 2020’de %3 artarak
2.042.100.000 DWT (61.829
adet) olmuştur.
Kuru
dökme
yük
tonajında
artış
%3.75 (32.845.000 DWT ilavesi
ile
911.809.000 DWT)
olurken,
tanker
tonajı
%3.1
(%19.055.000 DWT ilavesi ile 641.376.000 DWT)artmıştır, konteyner tonajında ise %3’lük bir artış
meydana gelmiştir (Net 664.000 TEU ilavesi ile 23.634.000 TEU) . Bunun piyasayı olumsuz yönde
etkileyeceği aşikardır. Dünya tonajı 2005 yılına göre 1 misli artmıştır. Hurdaya çıkan tonaj 2019 yılına
göre %39 artışla 24.6 milyon DWT olsa da, 2018 yılında hurdaya çıkan 30.7 Milyon DWT ile
kıyaslandığında 2020’de büyük pandemi kaynaklı krize rağmen bunun %20 altında bir tonaj hurdaya
çıkmıştır. Düşük yakıt fiyatları ve dönemsel olarak büyük navlun artışları nedeniyle işletme maliyetleri
ve yakıt tüketimleri yüksek eski gemilerin hurdaya çıkışı azalmıştır. Pandeminin çalışma zorluklarına
rağmen 2020‘de 2019 yılında teslim edilen yaklaşık %88’i kadar bir tonaj teslim edilmiştir. 2020’de
yeni siparişler %29 azalmıştır. Aslında 2020 ortasında siparişlerde %40 azalma görülse de, son
çeyrekte görülen iyileşme yeni gemi siparişlerinin artmasına neden olarak yıl ortalamasının çok daha
kötü olmasını önlemiştir.
Ancak yeni teslimlerde 2021-22 de bir yavaşlama beklenmektedir. Yeni siparişler 2003 yılından beri
en düşük seviyesine inmiştir. 2020’nin son döneminde uygun yeni gemi inşa şartları, konteyner
taşımacılığı bakımından buna ilave iyi piyasa şartları nedeniyle yeni tanker ve konteyner
siparişleri artmış olsa da, geçmiş yıllar dikkate alındığında bu çok sınırlı olmuştur. 2020’de toplamda
siparişlerin mevcut filoya oranı 31 yılın en düşüğü olarak gerçekleşmiştir. Konteyner siparişi 2007’de
konteyner filosunun %54’ü iken 2020 de %10.7 olmuştur. 2021’de ise tahminen %12.7 olacaktır.

“Şu an küresel ticaret filosu için önümüzdeki yıllarda teslim edilecek
siparişte 2281 adet /156.8 milyon DWT gemi bulunmaktadır. 2021’de 91
milyon DWT, 2022 de 49.2 milyon DWT ve 2023 ve sonrasında ise 16.6
milyon DWT teslim edilecektir.”

Ancak bu yıl petrol fiyatları ve dolayısı ile yakıt fiyatları 2020’ye göre daha yüksek seyretmektedir.
Şubat ayında fiyatlar 2020 ortalamasının %50 üstüne çıkmıştır. Düşük sülfürlü yakıt ile yüksek sülfürlü
yakıt fiyatı arasındaki makas da açılmaktadır. Bu husus aşağıdaki grafikte görülmektedir. Buda yaşlı
gemilerin yakıt giderlerinin artmasına neden olacaktır.

Ancak navlunlar, tanker piyasası diğerlerine göre nispeten daha düşük olsa da hemen hemen tüm
segmentlerde iyi olacağından hurdaya çıkarmanın 2020’deki seviyesinde olması durumunda (aşağıda
verilmiştir) dünya ticaret filosu 2021’de %3 civarında artacaktır. Dökme kuruyük filosunda bu artış
%2 civarında olacaktır. Tanker piyasasında ise 2021’de teslim edilecek olan tonaj kuru dökme yük
tonajına göre daha düşük olmakla beraber tanker tonajında artışın %2.5’lar civarında olması
beklenmektedir. 2021’de ham petrol tonajı %1.5 artacaktır (13 Milyon DWT teslim edilecek, 7
Milyon DWT’e tekabül eden 94 ham petrol tankeri hurdaya çıkacaktır. 2021’de çok sayıda tanker
yüzer depo olmaktan çıkarak taşıma alanına geçecektir. Net yeni gelecek olan tonaj ve depo
olmaktan çözülecek tankerler nedeni ile 2021 in ilk döneminde bu segmentde iyileşme
beklenmemektedir.
Yıllar İtibari İle Hurdaya Çıkan Tonaj

Tanker
Dökmeci
Konteyner
Diğerleri
Toplam Filo

2018

2019

2020

20.4
4.4
1.6
4.3
30.7

3.6
7.9
2.5
3.6
17.6

3.7
15.3
2.5
3.1
24 .6

2022 ve 2023’de ise teslimler hem genel hem de segmentsel olarak azalacağından tonaj artışı geçmiş
yıllara göre oldukça sınırlı kalacaktır.

Özetle 2021 de küresel tonaj artışı seaborne trade artışının altında kalacaktır. Önümüzdeki bir iki yıl
içinde böyle olacağı beklenmektedir. Bunun nedeni; gerek pandemi gerekse decarbonization
yüzünden armatörlerin önlerini tam olarak göremediklerinden, yanlış karar vermemek için beklemeyi
tercih etmeleridir. Bu nedenle de siparişler tarihi dip yapmıştır. Fakat risk iştahı çok armatör ve
yatırımcılar da bulunmaktadır.
“Navlunlardaki

aşırı yükselme nedeniyle özellikle konteyner piyasasında ve bazı
segmentlerde ciddi yeni gemi siparişleri duyulmaya başlamıştır.”
Bu konuda dikkate alınması gereken diğer bir husus ise 2005 yılından bu yana gemi tonajı yaklaşık bir
misli hatta bazı segmentlerde daha fazla artarken seaborne trade de artış oranının çok sınırlı
kalmasıdır. Özellikle kuru dökme yük piyasasında gemi tonajı talebi ya da taşınan yük miktarı artışı
son 10 yılda tonaj artışına göre yarısı kadar olmuştur. Kısaca bir ütilizasyon sorunu bulunmaktadır. Şu
an gemi tonajı arzı ile gemi tonajı talebi artışı arasındaki artış farkının talep lehine 1-2 puanlık farkı
geçmişe kıyasla ve yeni trend bakımından iyi olmakla beraber uzun süre navlunları çok zıplatacak
mahiyette olmayacaktır. Derecelendirme kuruluşları iyi bir piyasa için bu farkın min. 2-3 puan olması
gerektiğini ileri sürmektedirler.
v-Aşağı Yönlü Riskler Nelerdir?
Yukardaki yapılan analizden de anlaşılacağı üzere 2021 ve 2022 için görünüm olumlu gözükmektedir.
Ancak aşağı yönlü potansiyel riskler devam etmektedir. Bu riskler, pandemi kaynaklı kısa dönemli
riskler olabildiği gibi (Yeni mutant virüslerin ortaya çıkması, aşı üretimi ve yaygın aşılamada sorunlar
çıkması ve bunlara bağlı kapanmalar ve ekonominin etkilenmesi gibi ) daha uzun dönemde
karşılaşılabilecek riskler de olabilmektedir.
Pandemi ile ilgili olarak bazı haberler ve gelişmeler iyi olurken, bazı haberler bizi
endişelendirmektedir. Ancak en kötü senaryonun bile 2020 ilk 5 ayındaki gibi olmayacağı aşikardır.
Dünya bu konuda tecrübe kazanmıştır.
ABD’nin Çin ve Rusya gerginliği, Karadeniz’de yükselen tansiyon, Akdeniz’deki münhasır ekonomik
bölge ve kıta sahanlığı uyuşmazlığı; kontrol ettiği deniz sahasını genişletmek üzere Yunanistan’ın Batı
ve Doğuyu arkasına alarak kriz yaratması, Kuzey Kore – Güney Kore gerginliği, İran’ın Orta Doğu’daki
yayılmacı siyaseti, İsrail’in ha keza benzer yayılmacı politikası her an sıcak bir çatışmaya
dönüşebilecek nitelikteki riskler olarak karşımızda durmaktadır.
Decarbonization her geçen gün daha fazla hayatımıza girmektedir. Biden Trump’a kıyasla bu işe daha
fazla önem vermekte ve sahip çıkmaktadır. Kara esaslı reel sektör ve ulaştırma alanında görülen GHG
emisyonlarını azaltım politikaları artık her geçen sene deniz taşımacılığını da zorlamaya ve deniz
taşımacılığı strateji ve çalışma koşullarını değiştirmeye başlamıştır. Yüksek sera gazı salınımı olan
gemilerin iş bulabilme şansı giderek azalacağı gibi, SGS azaltım tedbirleri nedeniyle maliyetleri
artacaktır.
Decarbonization politikası Seaborne trade bakımından deniz yolu ile taşınan yaklaşık 4.5 Milyar ton
fosil enerji ürünü için uzun vadede büyük tehdit oluşturmaktadır. Bunların yerine ikame edilecek olan
sentetik yakıtların yaratacağı taşıma talebi ise, bu yakıtların enerji verimliliğinin fosil enerjilerine göre
daha fazla olması yüzünden oldukça düşük olacaktır.

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş, endüstri 4.0 ve 5.0’da deniz yolu ile taşınan yük
miktarını negatif etkileyecek nitelikteki gelişmelerdir.
Küreselleşmeden bölgeselciliğe geçiş, ülkelerin giderek daha fazla kendi kendilerine yeter olmaya
başlamaları, hammadde yerine daha fazla katma değer katımlı mal ihracatı, milliyetçilik akımları da
uluslararası ticareti dolayısı ile deniz taşımacılığını ters yönde etkileyecektir.
Tüm bunlardan daha önemlisi dünya ekonomisinin borçlanarak ve borç üzerinden büyümesidir.
Yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız olumlu küresel ekonomi sonuçları da ha keza buna
dayanmaktadır. Oysa pandemi olmasaydı dünya ki aşırı likit bolluğu, merkez bankalarının parasal
genişleme politikaları, Çin’deki gölge bankacılık, aşırı borçlanma ve teşvikler nedeniyle bir kriz
beklemekteydi. Şimdi pandeminin yarattığı iktisadi krizin çaresi olarak normal küresel iktisadi
sorunun nedeni olan parasal genişlemeye ve teşviklere başvurulmaktadır. FED, Japonya Merkez
Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankaları bilançoları bu krizde 7.8
Trilyon USD artmıştır.
2019’da 15.4 Trilyon iken 2020’de 23.2 Trilyon USD’ye çıkmıştır. 2020 Mart ayında 4.31
Trilyon USD olan FED Bilançosu 27 Nisan 2021’de 7.78 Trilyona çıkmıştır. 20 Mart 2019’da 5.2
Trilyon USD olan Avrupa Merkez Bankası Bilançosu 2020’de 8.1 Trilyon USD’ye çıkmıştır.
Dünya borcu 275 Trilyon USD, kamu borcu 78 Trilyon USD olmuştur. Bu şekilde devam etmek
mümkün değildir. Önümüzdeki yıllarda bunun mutlaka bir düzeltmesi ve ödenecek bedeli
olacaktır. Belki hemen 1-2 yıl içinde olmayacaktır. Ancak tedbir alınmaz ise max. 3-5 yıl içinde böyle
bir durumla karşılaşılacaktır. Tüm bu hususları da dikkate almakta fayda bulunmaktadır.
Diğer taraftan 2021’de oldukça iyi büyüyecek olan Çin tekrar soft landing politikası ile sürdürülebilir
büyüme oranına %7 - 7.5’lara gerileyecektir. Daha da önemlisi Çin’in mevcut çelik üretim tesisleri 0
Carbon politikası bakımından uygun değildir. GHG azaltım uygulamaları tahtında bu fabrikalar
rehabilite edilmez ise Çin’in çelik üretimi düşebilecektir. Buda kuru dökme yük piyasası için bir
handikap olabilecektir.
Gerek gelişen gerekse bazı gelişme yolundaki ülkelerde (Artık ÇİN’de buna dahil olmaya
başlamıştır) doğurganlıktaki azalma, yaşlanan nufüs daha az tüketmek ve daha az uluslararsı ticaret
anlamına gelmektedir. Ha keza artacak faiz oranları da uluslararası ticaretin finansmanını negatif
etkileyebilecektir.
Olumlu beklenti ise normalleşme ile birlikte servis sektörlerinde (Seyahat, eğlence sektörü vb)
yapılamayan yada bastırılan talepte pandemi döneminde alınmayan mal guruplarında (modaya
uygun giyim kuşam vb) geçen yılın bu aylarında dile getirdiğim üzere (şimdi bu dünya genelinde
analistlerce telaffuz edilmeye başladı) büyük bir patlama olacak, sonra yavaş yavaş azalacaktır.
vi-Segmentler itibari ile Deniz Taşımacılığı Piyasasının Yakın Geleceği
Tanker Piyasası
Tanker piyasasında charter rateleri ve navlunlar üzerindeki baskı devam etmektedir. Clarkson’un
küresel seaborne oil trade growth indikatörü Ocak 2021’de hala %8 gerideydi. OPEC+ Ülkelerin petrol
üretimi kısıtlaması devam etmekte olup, Covid 19 nedeni ile anahtar, başat ülke ve bölgelerdeki tam
ya da kısmi kapanma veya seyahat kısıtlamaları nedeni ile petrol/müştakları talebindeki azalma

devam etmektedir. Ancak aşağıda belirtildiği üzere bu yıl deniz yolu ile yapılan küresel petrol
taşımalarında %3.5 bir artış beklenmektedir. Fakat bu gerçekleşse bile hala 2019 seviyesinin %4.5
altındaki bir değere tekabül edecektir. 2021’de ilk 6 ayda önemli bir değişme olmasa da, anormal bir
gelişme ve kapanma olmaz ise petrol talebindeki beklenen artışa paralel olarak bu yılın ikinci
yarısında tanker piyasasında bir iyileşme beklenmektedir. Petrol ve diğer likit yakıt arz ve talep
miktarları aşağıda verilmiştir.
DÜNYA PETROL VE DİĞER LİKİT ENERJİ MADDELERİ ARZ VE TALEP MİKTARLARI (Milyon baril/gün)

2019
Arz (Üretim)
Talep (Tüketim)

100.64
101.19

2020

2021

2022

94.24
92.17

96.68
97.67

101.12
101.32

Kaynak EIA
Tüketimdeki azalma 2019-2020 arasında 9 Milyon baril gün olup(%9), 2020-2021 arasında tahminen
üretim 2.44 Milyon baril gün tüketim ise 5.5 Milyon baril gün artacaktır.(OPEC beklentisi %6.6 artışla
5.95 milyon barildir) 2022 de arz ve talep arasında denklik sağlanmaktadır.
Baltık endeksine göre ham petrol segmentindeki gemilerin getirileri, 2020’nin ikinci yarısında ve
2021 başında hala çok düşük olarak USD 20.000 gün’ün altındaki seviyelerde seyretmekteydi. Bu
durum aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

2017-2021 Arasında VLCC’lerin Arap Korfezi- Uzak Doğu Rotasında Günlük Getirileri

Ham petrol ve müştakları açısından küresel talepteki beklenenden daha düşük iyileşme küresel
mobilitedeki iyileşmenin istenilen seviyede olmaması, ham petrol ve ürün ticaretini hala istenilen
seviyeye taşımamaktadır. Araba kullanımındaki gerileme gasoline talebini, uçakla seyahatlerin
aksaması ise jet benzini talebini azaltmaktadır. Bu segmentte talebin istenilen seviyede canlanması
için seyahat yasaklarının, yada sınırlamalarının kaldırılması gerekmektedir. 2021’de gasoline
talebinde biraz iyileşme beklense de bu daha önceki yılların altında olacaktır. Jet benzini taşımaları
2020’ nin son çeyreğinde biraz artmasına karşın 2021 ilk yarısında baskılanacaktır.
Yıllar İtibari ile ham petrol ve ürün taşımaları ve 2021,2022 beklentileri aşağıda belirtilmiştir.
2018-2022 Yıllarında Ham Petrol ve Ürün Taşımaları

Taşıma Tipi ve Değişim Oranları 2018

2019

2020

2021

2022

Ham petrol Taşımaları milyon ton 2.028
Değişim %

2.006
-%1

1.852
- %7.6

1.917
%3.5

1988
%3.7

911
-%11.72

965
%6

1.012
%4.87

Petrol Müştakları Taşımaları milyon ton 1.086
Değişim %

1.032
-%4.9

Tanker Piyasasında asıl iyileşme 2022 ve 2023 de beklenmektedir. Bunun nedeni ise 2020’nin son
çeyreğindeki yeni tanker siparişlerindeki artışa rağmen 2022 ve 2023 yıllarında net filo artışının çok
düşük olacağının tahminidir. Aşağıdaki grafite yıllar itibari ile günlük likit fuels üretim ve tüketim
miktarları verilmiştir. Buradan da görüleceği üzere 2021 ikinci yarısından sonra 2019 seviyelerine
yaklaşılmaktadır. 2020 de petrol tüketimi ortalama %9 azalmıştır. 2021’de endüstriyel tarafta
açılmalar ile petrol tüketimi artsa da ulaştırma tarafı hala zayıftır. Yukarıda da söylenildiği üzere
bunun bu yılın ikinci yarısında iyileşmesi beklenmektedir.

Ancak uzun vadede decarbonization uygulaması nedeni ile giderek artan bir şekilde fosil enerjilerinin
kullanımının azalacağını ve bu YY içinde mümkün olan en kısa sürede sona ereceğini de göz ardı
etmemek gerekmektedir. Gerek endüstri 4.0 /5.0, gerekse decarbonization nedeni ile ham petrol ve
müştaklarının tüketimi ve taşınması çok azalacak ve bu YY içinde 2070’lere doğru son bulacaktır.

Konteyner Piyasası ;
Bilindiği üzere 2020’nin ilk yarısında pandemi nedeni ile çok kötü olan bu piyasa, Temmuz ayı sonrası
yine pandemi kaynaklı olarak üstüne koya koya iyileşerek navlunlar ve charter rateleri tarihi rekorlar
kırmıştır. 2021 ilk 4 ayında da bu artan bir şekilde devam etmiştir. 2021’in ilk yarısı, hatta tüm 2021
süresince bu iyileşmenin devam edeceği beklenmektedir. Bazı analistler bunu 2022’nin ilk çeyreğine
kadar bile uzatmaktadırlar. Bu iyileşmenin nedenleri ise; yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere
pandeminin hane halkının talep yapısını pandemi öncesine göre değiştirmesi, bazı ürünlere daha fazla
ihtiyaç duyulması, servis sektörlerinin kapanması ve hane halkının cebine konan satın alma gücünün
konteyner yükü olan spor malzemesi, elektronik eşya, ev ve bahçe mobilyası, sağlık ve hijyen
malzemeleri, kitap, gıda alımlarına kaydırılması, bu ticaretin e-ticaret yolu ile yapılmasıdır. Diğer
nedenler ise; just in time felsefesinden uzaklaşarak stoklu çalışmaya başlanılması, hane halkının da
gerek pandemi gerekse artan fiyatlar nedeni ile geleceğin tüketimini öne çekmesi, bunda da tedarik
zinciri kesintilerinin önemli rol oynaması, bu aşırı talep nedeni ile özellikle Çin ve diğer Doğu Asya
ülkelerinde yükleme için konteyner bulma sıkıntısı, Batı kapanırken Çin ve Doğu Asya ülkelerinin full
çalışmaya başlaması, tüm bunların etkisi ile Çin –ABD ve Çin-AVRUPA rotalarında aşırı bir konteyner
taşıma talebinin ortaya çıkması, bu nedenle ve ilaveten kapanma, iş yavaşlatma yüzünden limanlarda
congestion yani sıkışıklık ve beklemelerin ortaya çıkması, ihtiyaç duyulan tonaj ihtiyacı tepede iken
tonaj arzının bu nedenle azalması olmuştur.
2020 Nisan ayında 6-12 aylık time charter rateler 8.500 TEU’luk gemiler için 30.000 USD günden
20.000 USD güne düşmüş, 6500 TEU’luk gemilerin günlük kiraları ise 25.000 USD’den 16.000 USD’ye
inmiştir. Bu nedenle bu dönemde 160 adet gemi servisten çekilmiş (bazı kaynaklarda 3 milyon teu)
200 ‘ü aşan servis azaltılmıştır.
Navlunlar ise 1 Ocak 2020 ile 18 Mayıs 2020 arası aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olmuştur.

Temmuz sonrası ise aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere Uzak Doğu ya da Doğu Asya- Batı rotasında
artmaya başlayarak 8000 lere çıkmış ve bu artış 2021 de daha da yükselerek usd 17500’lere kadar
yükselmiştir.
Belli Rotolara Göre 40 ‘ Konteyner Navlunları

Mavi; Çin –Avrupa, Kırmızı Çin- ABD Batı Kıyıları, Sarı; ABD Doğu Kıyıları Avrupa ,Koyu Sarı; ABD Batı
kıyısı –Çin, Mor; Avrupa - ABD Doğu Kıyısı ,Yeşil Avrupa –Çin
Temmuz sonu itibari ile navlunlar artış trendine girmiş olsa da 2020’de hem miktar olarak hem de
TEU olarak konteyner ile taşınan yük miktarı düşmüştür. 2021 ve 2022’de ise hem miktar hem de ton
mil olarak artış beklenmektedir.
2017-2022 Arası Konteyner Taşıma Miktarları

2017

2018

2019

Milyon Ton
Değişim

1.763

1.840
%4.3

1.879
%2.1

Milyon TEU
Değişim

185
%6

193

197
%4

%2

2020
1.851
-%1.4
194
-%1.5

2021
1.959
%5.83
205

2022
2.033
%3.77
213

%6

10 Yıl
CAGR
%3.7
%4

%4

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere konteyner taşıma talebi 2021’de 10 yıllık CAGR üstünde artacak fakat
2022’den itibaren normal trendine dönecektir. Tonaj artışı ise 2020’de %2,9 ile son 4 yılın en düşük
artışı olmuştur. 2020’de konteyner filosu net olarak 22.960.000 TEU‘dan 23.634.000 TEU’ya çıkmıştır.
Brüt artış 138 gemi 855.000 TEU’dur. 2020’de hurdaya çıkan gemi sayısı 80 adet /189.000 TEU’dur.
Kayba uğrayan gemi sayısı ise 2 adet/2000 TEU olup hurdaya çıkarma ve kayıplar düşüldükten sonra
net artış 56 gemi /664.000 TEU olmuştur.
Bilindiği üzere 2019’da konteyner tonajı artışı TEU olarak %4’dü (2016 da ise %1,8 ile sınırlı kalmıştır).
Tonaj olarak ise artış 274.9 MilyonDWT’den 281,6 milyon DWT’e çıkmıştır. Artış 6.7
Milyon DWT olup, %2.43’dür.
Siparişteki gemi adedi ise 305 adet-25 Milyon DWT 2.387.700 TEU’dur. Bu filonun %10’ununa tekabül
etmektedir. 2021’de bunun 1.180.500 TEU’su yani 12.9 Milyon DWT teslim edilecektir. 2022 ve

2023’de ise sırası ile 604.000 TEU /6,4 milyon DWT ve 600.000 TEU /5,8 milyon DWT teslim
edilecektir. Bu veriler ışığında hurdaya çıkacak olan gemi tonajına vabeste olarak (son 3 yılda
ortalama 2.26 Milyon DWT hurdaya çıkmıştır), çok fazla bir tonaj artışı olacağı
sanılmamaktadır. 2021’de %3,5, 2022’de %3,2, 2023’de ise %2,1 artış olacağı beklenmektedir.
BIMCO tahmini 2021 ve 2022’de %3’er artıştır. Talep artışının ise tonaj artışının üstünde olacağı
tahmin
edilmektedir.
2021’de %7,5 (Clarkson’a göre
biraz
yüksektir), 2022’de %5.9
ve
2023’de %3,1 artacaktır. (Kaynak IHS Markit GTA forcast).
Bu durum aşağıda gösterilmiştir.
YILLAR İTİBARİ İLE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI ARZ VE TALEP ARTIŞ ORANLARI

Ancak yüksek navlunlar ve iyi piyasa şartları nedeni ile 2020nin ikinci yarısında ve bu yılın ilk 4 ayında
yeni gemi siparişleri artmıştır. Bunların 2023 ve sonrasında teslimi ile arz cephesindeki olumlu hava
bozulabilecektir.

“Konteyner taşıma talebi ise nihai tüketicilerin istihdam seviyesinde yada
verimliliğindeki yükselme yüzünden gelirlerindeki artışa dayanmamaktadır.
Pandemi sonrası normalleşme ile birlikte talep yeniden eski noktasına
gerilediğinde farklı bir piyasa dengesi ile karşılaşılabilecektir.”
Kuru Dökme Yük Piyasası
2020 ilk çeyreğinde kuru dökme yük piyasasının %3.3 gibi bir küçülme ile tanker ve konteyner
piyasasına göre daha az küçüleceği beklenirken küçülme beklentilerin altında %2 olarak
gerçekleşmiştir. Cape sıze volatil bir seyir izlemiş bazı dönemlerde çok iyi olurken bazı aylarda sert
düşüşler yaşamıştır. Supramax ise daha düşük olmakla beraber daha stable bir seyir izlemiştir. Ancak
2020 ilk çeyreğindeki sert düşmeden sonra navlunlar yıl sonunda ve 2021 ilk çeyreğinde yükselmeye
başlamıştır.

BDI mayıs ayında 393 puanla dip yapmış, 6 Temmuzda ilk tepe ile 1960 puana yükselmiş, sonra
düşmüş 6 Ekimde ikinci tepe ile 2100 puanı görmüş daha sonra düşerek yılı 1375 puanla bitirmiştir.
2021 başında ise yükselme ve düzeltmeler ile olumlu trend devam ederek 28.4.2021 de 2.889 puana
çıkmıştır. Bu son 10 yılın en yüksek okuması olmuştur. Yıl başından itibaren artış %111, bir yıllık artış
ise %341 puan olmuştur. Çoklukla BDI’yi CAPE tonajı yükseltmiş ya da düşürmüştür, 2021 başında ise
Supralar önemli katkı sağlamıştır. 27 Nisan 2021 tarihindeki yükselmede ise Brezilya demir cevheri
taşımalarının CAPE Indeksi %6 artırması önemli rol oynamıştır. Panamax ındex %1.4 düşmüş
Supramax Index ise 21 puan artış ile stable kalmıştır. Bu iyi trendin arkasında ise Brezilya’dan demir
cevheri ithalatını artırması olmuştur. Bilindiği üzere Covid -19 nedeni ile Avusturalya ile Çin arasında
siyasi kriz çıkmış ve Avusturalya Covid-19 ‘un Çin’den çıkması nedeni ile Çin’i suçlamış ve Çin’de bu
konuda incelemeler yapmayı istemiştir. OysaMki Avusturalya Çin’in en büyük ithalat
merkezi, Avusturalya için ise Çin büyük bir ihracat kapsıdır. Avusturalya demir cevheri ihracatının
%60’ı Çin’e yapılmaktadır. Ha keza LNG, tahıl, et, kok kömürü, kereste diğer önemli ürünler
olmaktadır. Çin söz konusu siyası kriz nedeni ile kendine başka demir cevheri kaynakları oluşturmaya
başlamış (Afrika), arpa ithalindeki vergileri artırmış, et ithalini askıya almış, kereste ithaline yasak
getirmiştir. Avusturalya’nın da buna karşı hamle olarak Çin’e yapılan demir cevheri ihracını
yasaklaması gündeme gelmiştir. Brezilya ise Çin için Avusturalya demir cevheri yerine ikame
edilecek sağlam bir kaynak olamamıştır. Çünkü Brezilyadaki demir cevheri madenlerinde büyük
kazalar olmakta, üretim aksamakta ve Pandemi ciddi şekilde ülkeyi etkilemekteydi. Bununla birlikte
Brezilya’nın demir cevheri ihracatının %73’ü Çin’e yapılmaktadır.
Dolayısı ile Avusturalya’nın Çin’e demir cevheri ihracını kısması ya da yasaklaması gerçekten Çin’nin
yaptırımlarına karşı ciddi bir hamle olabilecek iken, pandemi Avusturalya’nın da ekonomisini ciddi
şekilde etkilediğinden böyle bir hamle gelmemiş, kömür ticaretindeki sıkıntılar demir cevherine
sıçramamıştır. Ancak Çin’in Brezilya’dan demir cevheri ithalatı 2021 ilk 2 ayında %15.2 artarak 35.2
milyon ton olmuştur. Bu trend sonraki aylarda da özellikle Nisan’da devam etmiştir. Fakat Çin’in
Avusturalya’dan demir cevheri ithalatı da 2021 ilk 2 ayında artmıştır. %3.4 artış ile 111.6 milyon ton.
Mesafe uzun olduğundan Brezilya’dan yapılan ihracat ton mil esası ile dökme kuru yük piyasasına
olumlu katkı sağlamıştır. Brezilya’nın ihracatının önemli bir bölümü yukarıda açıklandığı üzere Çin’e
yapılmaktadır. Bu ilişki aşağıda belirtilmiştir.

Bu yılda demir cevheri taşımalarının ve Çin’in dökme kuru yük piyasasını olumlu etkileyeceği
beklenmektedir. 2021 İlk 2 ayında gerçekleşen %2.8 artış, 2018’in aynı dönemine göre düşük olsa da
iyi bir başlangıç olarak değerlendirilmiştir. Çin’in çelik üretimi de 2021 ilk 2 ayında %12.9 artış
göstermiştir.
Yıllar itibari ile deniz yolu ile yapılan kuru dökme yük taşımaları aşağıda gösterilmiştir. Buradan da
görüleceği üzere Pandemi kaynaklı olarak bazı mal grupları Pandemiden negatif etkilenirken, diğerleri
etkilenmemiş, hatta tahıl ve demir cevheri olumlu etkilenmiştir.

2018
Demir
Cevheri
Kömür
Tahıl
Minor
Bulk
Toplam

2019-2022 Arası Kuru Dökme Yük Taşımaları(Milyon ton)
Değişim
Değişim
2019
2020
2021
2022

1.476
1.264
475
2.009
5.224

10 Yıl CAGR

1.456

1.503

1.544

%2.72

1.564

%1.29

%3.9

1.287
477
2.023

1.165
514
1.959

1.221
523
2.042

%4.8
%1.8
%4.2

1.242
537
2.103

%1.7
%2.7
%2.98

%2.0
%5.1
%1.8

5.243

5.141

5.330

%3.67

5.446

%2.1

Yukarıdan da görüleceği üzere 2020’de kömür taşımaları 2019 yılına göre %9.47, Minor Bulk ise %3.1
azalmıştır. Demir cevheri ve tahıl taşımaları ise sırası ile %3.2 ve %7.75 artmıştır. 2021’de ise 2020’ye
göre tüm mal çeşitlerinin artması beklenmektedir. 2020’de artanlar baz etkisi ile çok fazla
artmazken, düşenlerdeki artış daha yüksek olarak tahmin edilmektedir. 2022’de ise artış oranları
2020 artış oranlarının ve 10 yıllık CAGR nin altında beklenmektedir. 2021’de bu segmentte
artışın %3.67, 2022’de ise %2.1 olması beklenmektedir. 2021’de tonaj artışı ise %2 civarında
olacaktır. 2021’de talep artışı gemi tonajı arzındaki artışı karşılamakta ve utilizasyon artışına biraz
katkı sağlamaktadır. Ancak bu sektörde %75 ütilizasyon olduğu dikkate alındığında, aşağı yönlü
risklerin de olduğu hatırda tutulduğunda gerek tonaj artışındaki mutedil yükselme, gerekse talepteki
artışın bu sektörde navlunlardaki artışı daha yukarıları taşımasına tereddütle yaklaşılmaktadır.
2018-2022 Arası Tonmil Esası ile Toplam Dökme Kuru Yük Taşımaları (Milyar Tonmil)

Değişim

2018

2019

2020

2021

2022

29.192

29.310
%0.40

29.377
%0.22

30.468
%3.7

31.332
%2.83

Durum tonmil açısından incelendiğinde ise 2020’de kuru dökme yükte azalma değil %0.22 artış
çıkmaktadır. 2019’daki artış da % 0.40 ile yine çok sınırlı olmuştur. 2021 ve 2022’de ise sırası ile %3.7
ve %2.83 artış beklenmektedir. Ton mil artış oranları çok az oranda seaborne trade miktar artışlarına
göre biraz daha iyi olmaktadır. Ancak bunlar kötü 2019 ve 2020 artışlarından sonra ılımlı artışlar
olmaktadır. Bu segmentde geçmişten gelen bir ütilizasyon sorunu ve arz ve talep arasında arz lehine
fazlalık olduğu göz önüne alındığında %2’lik tonaj artışı da dikkate alındığında, 2021 ilk 4
ayında BDI’deki 3000 puana yaklaşan artış ve navlun artışlarını anlamakta zorlanılmakla birlikte bunu
ortaya koyan bazı veri ve nedenlerde bulunmaktadır.
Örneğin yılın bazı dönemlerinde bazı rotalarda arz ve talep durumunun yarattığı aşırı navlun artışları
genel trendden farklı olarak ortaya çıkabilmektedir. Nitekim Atlantik piyasasında artan talebe göre
yeterli gemi olmaması içinde bulunduğumuz dönemde buradaki navlunları yükseltmektedir.

Daha derinlemesine bir analiz yaptığımızda ise yukarıda da izah edildiği üzere karşımıza 2021 in ilk
döneminde Çin’in demir cevheri ithalatındaki ve özellikle Brezilyadan yapılan ithalattaki artış
çıkmaktadır. Brezilyadan yapılan taşımaların geçen yılın aynı dönemine göre % olarak artması tonmil
olarak olumlu etkiyi daha da artırmaktadır. Buradaki artışın nedeni ise, her ne kadar demir cevheri
bundan çok etkilenmese de Çin ile Avusturalya arasındaki siyasi krizin iki ülke arasındaki ticareti
etkilemesi ve Çin’in Avusturalya’dan ithal ettiği birçok mal için uzak bölgelrden alternatif tedarikçi
ülke aramasıdır.
Çin demir cevheri ithali ve çelik ihracı artışında önemli rol oynayan diğer bir husus ise ithal ve ihraç
vergilerindeki iyileştirmeler olmuştur.
Diğer önemli bir unsur Endonezya kömür terminalindeki yüklemelerde 6 haftayı aşan beklemelerin
olmasının tonajda yarattığı azalma olmaktadır. Başka bir önemi husus ise Rusya kömür ihracatındaki
son 10 yılın rekor artışın gerçekleşmesidir. Rusya’nın bu yıl ekonomileri büyüyen Avrupa ve Asya
ülkelerine kömür ihracatı Baltık limanlarından ve Uzakdoğu’daki Sahalin ve Vilodivostok
limanlarından artmıştır. ABD’nin de Asya ülkelerine kömür ihracatı da 2021’de yükselmiştir. Ha keza
uzun süredir ilk defa ABD’nin minör bulk olarak Scandinavya’dan kereste ithal ettiği görülmektedir.
Bilindiği üzere bu ticaret çoklukla ve geleneksel olarak Kanada ile ABD arasında yapılmaktadır.
Tahıl bakımından ise Çin’in Soya ithalatı geçen yıl artarak rekor kırmıştır. Bu yıl artarak 110 milyon
tonu aşarak rekor kıracaktır. Çin bunu domuz yemi olarak kullanmaktadır. Fakat bu yılın ilk 3
ayında Çin’in soya ithalatı geçen senenin aynı dönemine göre dolar bazında %128 artmasına rağmen
2021’in ilk 2 ayında miktar olarak geçen senenin aynı dönemine göre %0.8 azalmıştır. Burada da
Brezilya’dan yapılan ithalat düşmüş, ABD’den yapılan ithalat artmıştır. Bunun nedeni ise Brezilya’daki
yağmurlar nedeni ile buradan yapılan ithalat da aksama olmasıdır. Diğer neden ise genelde Çin’in
2020 başında ABD ile yapmış olduğu faz bir anlaşması gereği ABD den yapacağı ithalatı artırma
taahhüdüdür.
Bu yıl ABD’nin soya ihracatı yıl bazında %31 artarak 60 milyon tona ulaşacak, Brezilyanın ihracatı ise
%7.7 azalarak 85 milyon ton olacaktır (Üretim 133 milyon ton). Bu iki ülkenin ihracatı 145 milyon ton
olacaktır. 2021’de Çin tahıl stoklaması yapmakta olup bu yıl yem olarak mısır ve buğday ithalatı da
artacaktır. Kuraklık nedeni ile buğday da daha stable bir piyasa beklenmektedir. Uzun süredir ithalatı
düşen CASSAVA’nın ise Çin ve Tayland ithalatı artacaktır.
Diğer önemli olan husus ise BDI hesaplaması içinde Cape tonajının ağırlığının %40 olmasıdır. Demir
cevheri ve kömür taşımaları artınca bu tonajı taşıyan tonaj grubu da Capesize olduğu için Cape index
yükselmekte oda ağırlığı nedeni ile BDI nin artışına önemli bir katkı sağlamaktadır.
SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Covid 19 Pandemisi operasyonel rahatsızlıklar yaratsa
da küresel deniz taşımacılığı için, diğer sektörler ile mukayese edildiğinde önemli bir sıkıntı
yaratmamış hatta deniz taşımacılığının bazı segmetleri için tarihi navlun artışlarına neden olmuştur.
2008-2009 finansal krizi de incelendiğinde büyük iktisadi kriz olmasına rağmen bu bir denizcilik krizi
olmamış, BDI’de 200 günlük hareketli ortalama 3000 puanlar düzeyinde olmuş 2010 da ise 4000
puanları görmüştür.

Deniz taşımacılığı tarihi incelendiğinde küresel krizler çoğu kez deniz taşımacılığı için fırsat olmuş ve
bazı ülkeler bunu değerlendirerek filolarını büyütmüşlerdir.
Tanker piyasasının da bu yılın ikinci yarısında rehabilite olacağı ve 2022-2023'de tam bir iyileşme
olacağı dikkate alındığında, yakın bir gelecekte bu sektörün birçok segmentinde ciddi bir olumsuzluk
beklenmemektedir. Ancak çok yükselen segmentlerde pandemi kontrol alına alındıktan sonra bir
düzeltme olacağını da ihmal etmemek gerekmektedir. Deniz taşımacılığında asıl problem, gemi tonajı
talebinden çok gemi tonajı arzındaki aşırı büyüme olmaktadır.
Risk iştahı yüksek yatırımcılar kontrolsüz yatırım yaparak piyasadaki dengeleri bozmaktadırlar. Bunun
işaretleri şimdiden görülmeye başlamıştır. Pandemiden çok asıl bu deniz taşımacılığı için risk
yaratmaktadır. Hal böyle olmakla beraber karbon salınımın azaltımı uygulamaları armatörlerin yatırım
yapma konusunda, ayranı üfleyerek içmelerine neden olmakta buda söz konusu riskin derecesini
şimdilik azaltmaktadır. Yeni gemi siparişleri tarihi dibi yaşamaktadır.
Deniz taşımacılığı için diğer riskler ise, küresel ekonomide emtia fiyatlarında %28 artış ile enflasyonist
tehditlerin belirmeye başlamasına ilaveten, uzun vadede doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye
geçiş endüstri 4.0/5.0 ve yerinde üretim, küresellikten, bölgeselciliğe geçiş, Pandemiden elde edilen
tecrübe ile akılcı just in time uygulaması, ulusalcı ve himayeci politikaların , gelir dağılımındaki
adaletsizliğin artması , küresel ısınmanın tahıl üretimini olumsuz etkilemesi ve her 10yılda bir ortaya
çıkan yeni kuşakların bu günkü yatırımcılardan çok farklı olmasıdır. Nihai tüketiciler ve çalışanlar
bunlar olacaktır. Yatırımcıların bunların kafası ile düşünmesi büyük önem arz etmektedir. Dolayısı ile
çok hızlı olarak her şeyin değiştiği bir dünyada karar verme ile yatırımın faaliyete geçmesi arasında 23 yıl olan bir sektörde bu güne göre geleceği planlamak son derece zor olmaktadır. Deniz
taşımacılığının kadim gelenekleri de değişime uğramaktadır. Tüm bunlar için çok dinamik bir stratejik
planlama, vizyon sahibi yatırımcılar ve deniz taşımacılığı işletmecileri gerekmektedir. Konsarvatif,
kurumsallaşmayı ıskalayan şirket yapısı ve yetki delegasyonundan korkan yönetim anlayışı ile
bu yeni gelişmelere karşı koymak mümkün olmayacaktır. Kümelenme ve bir araya gelerek sinerji
yaratmak, ortaklık kültürünü geliştirmek artık kaçınılmaz olmaktadır. Değişimi iyi okuyabilen ve acilen
kendilerini buna adapte edebilenler ayakta kalabileceklerdir. Eğitimin buna adapte olması
gerekmektedir.
Tüm bunları yapmak için ise günü kurtarmaktan ziyade geleceği oluşturmaya konsantre olmak icap
etmektedir.
28.04.2021 İstanbul

