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Verden går inn i sitt andre år med oppgang etter fallet forårsaket av Covid-pandemien.
Veksten fortsetter å være drevet av de to ledende økonomiene USA og Kina. Men den
tiltagende gjenopphentingen gjør også at sentralbanker vurderer å sette opp renten for å
stagge etterspørselen. Økende børsuro vitner om at investorer frykter stigende renter i
selskaper som er særlig tuftet på fremtidig inntjening og skifter posisjoner mot tryggere
investeringsalternativer. Den internasjonale pengefondet advarer mot et inflasjonspress
fra vår egen bransje, shipping og råvare. Forstyrrelser i skipninger og høyere energipriser
bidrar til prispress og kan medvirke til å sette oppgangstempoet i fare. Utviklingen i hele
sektoren bærer klare preg av tre påfølgende faser: Mangeårig underinvestering, dels på
grunn av overgangen til det grønne skiftet; kapasitetsreduksjoner gjennom tidlig periode
av pandemien; og til slutt uventet behov som gir utslag i eksplosive fraktrater og
råvarepriser. Noen sektorer i shipping har kommet langt i denne utviklingen som
containerskip markedet, mens andre har mer oppsidemuligheter som bilfrakt, tørrlast og
tank. Om disse markedene er i en supersyklus vil i stor grad avhengig av ny forestående
kapasitetsøkning. De mange nybyggingsordrene på containerskip vil trolig føre til mindre
stram balanse allerede fra neste år når de planlagte leveringene kommer. Verftene har
hatt høy prioritet på disse ordrene fordi de generelt gir bedre marginer og er øremerket
kunder med stor betalingsvilje og evne. Derimot har høye innsatsfaktorer på stål gjort at
verftene har avstått fra å markedsføre bulk- og tankskip. Mange rederier har også vært
tilbakeholdne med å kontrahere nye skip av usikkerhet til nytt regelverk og valg av
drivstoff. Dette kan føre til knapphet på tonnasje når markedet trenger det mest. Det er
fremdeles stor mangel på nye ordre av skip som kutter karbonavtrykket og møter
morgendagens forventninger fra myndigheter, befraktere og finansinstitusjoner. Nye
incentivordninger må på plass, men endelig begynner bransjen selv å våkne opp og gi
forutsetninger for at fremtidens flåte skal gå fra tegnebrettet til realitet. Dette gjelder også
for offshorenæringen som endres fra å være olje- og gassbasert til å bli fokusert på
havvind og fornybar energi.
Internasjonal økonomi

Børsuroen har vært spesielt merkbar i USA, i det som normalt betegnes kun som Wall
Street. Siden nyttårsskiftet har den brede S&P 500-indeksen falt med 7,6% og den mer
teknologitunge Nasdaq Composite har redusert verdiene på omsatte aksjer med 13,0%.
Selskaper som er priset hovedsakelig på fremtidig inntjening, som teknologi- og grønne
aksjer, har vært mest utsatt for kurssvingninger fordi utsikter til høyere renter påvirker
negativt på deres nåverdi av forventet kontantstrøm. Investorer har redusert risikoviljen
i markedet og foretatt en rotasjon fra forventningsdrevne aksjer over til tryggere
investeringsalternativer, enten til selskaper med mer stabil kontantstrøm eller til
statsobligasjoner eller for den saks skyld kontanter.

Den amerikanske sentralbanken har i lang tid varslet en serie med renteøkninger, hvorav
den første kan komme allerede i mars, på en kvart eller et halvt prosentpoeng. Ledende
amerikanske investeringsbanker antar at sentralbanken vil sette opp renten i fire eller
fem runder, og vil kutte i balansen. Også den kanadiske sentralbanken vurderer å sette
opp renten, og det samme gjør den engelske sentralbanken, som forøvrig var den første
store sådanne til å øke renten etter pandemien. Norges Bank har som kjent være tidlig ute
med renteøkning. Mens den europeiske og australske sentralbanken trolig vil avvente
renteøkninger, blir den japanske sentralbanken bedt om å kutte renten og i Kina har en
viktig styringsrente blitt satt ned for å stimulere til mer vekst.

Børsuroen, som er nært knyttet opp mot dette rentespøkelset, kommer sammen med en
viktig oppdatering fra det internasjonale pengefondet. I sin januar-utgave av Verdens
Økonomiske Utsikter, advarer IMF mot at høyere inflasjonspress vil kunne destabilisere
oppgangen etter pandemien. Verdensøkonomien er allerede skjør på grunn av Omikronviruset som sprer seg raskere enn tidligere varianter, dog er mindre sykdoms- og
dødsfremkallende. Dette hindrer såkalt mobilitet i befolkningen, fordi mange har
fremdeles hjemmekontor og er forhindret fra å kunne reise eller gå på kafé og
restaurantbesøk. I tillegg gjennomgår Kina en eiendomskrise og sliter med å dra i gang
privat forbruk. I andre deler av verden derimot beskrives Inflasjonspresset som følger:

«…Høyere energipriser og tilbudsdrevne forstyrrelser har resultert i økt og mer
vidtrekkende inflasjon enn forventet, merkbart i USA og mange utviklede og utviklende
økonomier…»
Av disse årsaker, og flere, reduserer derfor IMF sine vekstprognoser for inneværende år
fra 4,9% til 4,4% sammenlignet med prognosert gjort i oktober 2021-utgaven. Til neste
år forventer IMF at veksten skal bli ytterligere redusert til 3,8%, som må sies å være et
høyt veksttall historisk. Den amerikanske økonomien er ventet å stige med 4,0% i år og
2,6% til neste år. EU-området er antatt å stige 3,9% og 2,5% til neste år, mens Kina er
prognostisert til å stige med 4,8% i år og 5,2% til neste år. Som et apropos, ettersom
høyere energipriser ble nevnt, forventer IMF at oljeprisen skal stige fra et gjennomsnittlig
nivå på US$ 69,07 bbl i fjor til US$ 77,31 bbl i år. Dette er basert på en kurv av
toneangivende internasjonale prismålenheter og prisingen av disse på gjennomsnittlig
basis i det såkalte Futures-markedet den 10. januar 2022.
Under er IMFs vekstprognoser vist ved endringer i kvartalsrapportene, sammen med de
siste estimatene på verdensbasis og til lendende økonomier:

Kilde: IMF Verdens Økonomiske Utsikter

USA
Euro-omr.
Japan
Kina
India
Verden

2019
2,2%
1,3%
0,3%
6,0%
4,2%
2,8%

Kilde: IMF Verdens Økonomiske Utsikter

2020
-3,4%
-6,4%
-4,5%
2,3%
-7,3%
-3,1%

2021
5,6%
5,2%
1,6%
8,1%
9,0%
5,9%

2022
4,0%
3,9%
3,3%
4,8%
9,0%
4,4%

2023
2,6%
2,5%
1,8%
5,2%
7,1%
3,8%

Til sammenligning, i Lorentzen & Stemoco Research anvender vi egne økonomiske
modeller for vekst i verdensøkonomien og til ledende økonomier. I vårt siste estimat
legger vi til grunn følge prognoser:
Nord-Am.
Latin-Am.
Vest-Eur.
Tidl. Sovjet
Afrika
Sør-Asia
Kina
Taiwan
Sør-Korea
Japan
Asia, andre

2019
2,3%
0,1%
1,5%
2,6%
3,1%
4,6%
5,8%
3,0%
2,2%
0,0%
4,5%
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Etterspørsel etter skip

2020
-3,6%
-7,3%
-6,7%
-2,8%
-3,4%
-5,4%
2,1%
3,1%
-0,9%
-4,7%
-3,9%

2021
5,7%
5,5%
5,1%
3,9%
4,4%
7,3%
8,3%
5,4%
4,1%
2,3%
3,5%

2022
3,7%
3,8%
4,0%
4,3%
4,3%
8,0%
4,7%
2,9%
3,4%
3,0%
6,7%

2023
1,8%
1,8%
1,6%
2,5%
3,5%
6,3%
5,1%
1,8%
2,1%
1,3%
4,7%

For to år siden, under pandemien, falt etterspørselen etter skip med 1,8%, den første
nedgangen siden finanskrisen og med en større prosentvis reduksjon enn etter 2008.
Dette harmonerer godt med andre tilsvarende anslag fra bl.a. DNV som estimerer fallet til
3,4%. I fjor steg derimot etterspørselen kraftig med hele 4,7% på årsbasis og
gjeninnhentet fallet. I år forventer vi at behovet vil øke ytterligere med 5,9% i det andre
året på rad med oppgang.

Metoden som er brukt er en sammenstilling av ledende skipstyper som containerskip,
bulkskip, tank- og gassskip samt kjemikalie. Etterspørselen etter disse skipstypene er
målt etter samme parameter i dødvekttonn. I denne bereegninger er kun sedvanelig
bruksanvedelse hensyntatt. Dersom analysen også hadde tatt for seg annen anvendelse,
som for eksempel lagerhold av olje på tankskip, ville nedgangen i 2020 snarere vist en
forsiktig oppgang og 2021-veksten blitt noe lavere til 3,6%. Men for alle praktiske hensyn
falt markedet i pandemiåret og har tiltatt kraftig ifjor og inn i det nye ¨året.

Kilde: Lorentzen & Stemoco Research. *Merk at 2020-tallene ikke er korrigert for annen anvendelse av skip som bl.a.
bruk av tankskip til lageroppbygging av olje

Dersom slike vurderinger legges til grunn, markerte også 2020 bunnpunktet for
flåteutnyttelsen på 80,7% som målt ved etterspørselen versus tilbudet av tilgjengelig
tonnasje. I fjor steg flåteutnyttelsen til 82,3% og i år vil den trolig stige til 84,7%.

Kilde: Lorentzen & Stemoco Research

Disse estimatene skjuler derimot meget store forskjeller mellom ulike sektorer. Det
strammeste markedet er utvilsomt for containerskip som i løpet av annet halvår 2020
beveget seg opp mot en utnyttelse på 90% og er blitt enda strammere i løpet av fjoråret
og inn i dette året. Deretter følger tørrlastmarkedet og med etterslep av tank- og
gassmarkedet.

Kilde: Lorentzen & Stemoco Research

Containerskipmarkedet

Containerskipmarkedet utgjorde ett av de to startpunktene for oppgangen allerede i
pandemiåret 2020. Vedvarende lave investeringer i tonnasje, kraftige kutt i kapasiteten i
tidlig fase av pandemien på vinteren og våren og deretter en uvventet og rask økning i
behovet bidro til at fraktratene steg eksponentielt fra forsommeren. Denne oppgangen
har vedvart, og faktisk styrket seg, til dags dato. Som vi har beskrevet kom vendepunktet
med tiltakspakkene fra amerikanske myndigheter som gikk rett på konto til amerikanske
husholdninger. Forbrukere kunne selvsagt bruke disse nye midlene på å betale ned gjeld
eller øke spareraten, men mange valgte å handle varer over internett i mangel på andre
opplagte alternativer som å reise eller oppsøke kafé eller restaurant på grunn av påbud
om å holde seg hjemme. Dermed steg ordrene inn til detaljhandlere og grossister som
begynte å bestille etterspurte varer i stort monn fra Asia. Vareleveringene på skip dro
derfor igang fra containerhavnene i Kina og resten av Asia inn til Long Beach og Los
Angeles i USA og noe senere til Europa.

Etterspørselsmessig er dette fremdeles den store drivkraften i markedet. Covidpandemien har endret forbruks- og adferdsmønsteret i takt med de tilpasningene og
restriksjonene alle har måtte leve med og blitt vant til. Mer tid i hjemmet og mindre på
kontoret og andre steder har ført til en konsumendring fra tjenster og over til varer.
Foreløpige tall for ifjor viser en global vekst i containerhandelen på 6,7% sammenlignet
med året før. Lave renter, stimulipakker og helikopterpenger og forbruksendringer er alle
underliggende faktorer som igjen har økt etterspørselen etter containerfrakt. I år er
veksten antatt til 5,9%. Dette er noe høyere enn veksten i verdensøkonomien. Men
tåleevnen til forbrukerne i forhold til pris er ikke uendelig. Før oppgangen utgjorde
fraktelementet ca. én prosent av prisen forbrukerne betalte. Men med fraktrater som har
gått seksgangeren de senere årene må enten selger svelge denne merkostnaden selv eller
skyve den over på forbrukeren. Det er denne infasjonsfaren som det internasjonale
pengefondet bl.a refererer til og som kan stagge veksten i økonomien, både fordi
prisøkningen blir for drøy og legger en demper på etterspørselen men også fordi den kan
føre med seg økte muligheter for renteøkninger. Begrepet priselastisitet blir m.a.o. en
nøkkelfaktor om veksten i containerskipmarkedet kan vedvere eller styrke seg videre.

Med en flåtevekst på kun 4,5% ifjor og 4,0% i år er en presset forsyningskjede også blitt
et faktum. Grunnstøtingen av det 24.000 TEU store containerskipet EVER GIVEN i
Suezkanalen i mars 2021 fikk betydning for vareleveranser til Europa. Om mulig fikk
Covid-19 utbruddet blant havnearbeidere i Yantian i Kina større konsekvenser for
verdens vareforsyning. Yantian, verdens fjerde største containerhavn, ble holdt stengt i
nesten én måned mellom mai og juni. I USA har en ekstrem etterspørsel etter importerte
ferdigvarer bidratt til et kolossalt trykk på vekkysthavnene. På det verste har over hundre
skip skip ligget på anker i havnebassenget og avventet klarsignal til å anløpe enten long
Beach eller Los Angeles. Vareimportører i USA og Europa har merket det pressede
containerskipmarkedet på kroppen. Stadige vareforsinkelser, fulle oversjøskip samt
rekordhøye fraktrater har bidratt til at containerfrakt er blitt en gjenganger i mediabildet.
Anekdote: Kommentar fra Kathryn, bibliotekar, Texas, USA:

«Det må være utrolige tider i shipping med hensyn til leveringer. Jeg ser kun dette fra
min side. Våre bøker tar mye lenger tid å ankomme, og så opplevde vi at containere fulle
av bøker fra trykkerier i Kina falt av skip i Stillehavet. Det er interessante tider.»

Shanghai Container Freight Index, en indeks som måler en vektet utvikling i fraktrater ut
av Kina, sto i starten av januar 2020 i 1000 poeng. Til sammenligning var indeksen i
samme periode i 2021 på 2800 poeng. I år, rett etter nyttår, sto indeksen i 5100 poeng. På
to år er indeksen femdoblet og i de senere år seksdoblet.
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Spot fraktrater fra Kina til Nord Europa var i starten av 2020 på omkring US$ 1000 pr.
TEU, d.v.s. en tyvefots container. I dag er ratene på samme seiling rett i underkant av US$
8000 pr. TEU. Det samme gjelder for Stillehavsruten mellom Kina og amerikansk vestkyst.
I 2020 lå fraktraten på US$ 2000 pr. TEU. I dag er raten på over US$ 8000 pr. TEU.
Seilingstiden fra Kina til amerikansk vestkyst er kortere enn til Nord Europa og
innbefatter ingen kanaltoll, derav er den også mer lukrativ for containerlinjene.

Forventningene til inneværende år er at fraktratene vil holde seg stabilt høye.
Havneopphopning som følge av Covid-19 vil i månedene fremover føre til fortsatt mye
ventetid i havnene og forstyrrelser i i seilingsplaner. Konsensus er at fraktmarkedet vil
holde seg så lenge store deler av verden er påvirket av Covid-19. Globale linjeoperatører
har til nå profittert betydelig på utfordringene i verdens forsyningskjede og dertil høye
fraktrater. Det er antatt at verdens ti største linjeoperatørene til sammen oppnådde en
profitt på i overkant av US$ 200 milliarder i løpet av fjoråret.

Mye av overskuddet blir nå reinvestert i nye containerskip. I starten av dette året tilsvarer
nybyggingsflåten 23% av dagens containerflåte. Levering er i hovedsak forventet i 2023
og i 2024. Gjennomgående investereres det mye i større skip. Fokus på ny teknologi og
grønne skip står sentralt. I dagens marked, med full kapasitetsutnyttelse, er opphugging
av eldre tonnasje ikke-eksisterende. Ifjor ble kun fire skip hugget opp. Omlag halvparten
av verdens containerflåte er over 10 år. Av dette er 7% over 20 år gammel tonnasje.

Containerskipsredere som befrakter ut tonnasje til linjeoperatørene opplever også svært
gode tider. Såkalte feedere av størrelsen 1700 TEU oppnådde i starten av 2020 en hyre
på omkring US$ 9000 pr. dag for tre års certeparti. Samme periode var ifjor var var
nivående på omkring US$ 12.000 pr. dag. I dag kan redere kreve inn i overkant av US$
31.000 pr. dag. Slik markedet er i dag er alle skip attraktive. Forbruk og alder er av mindre
betydning.

I takt med høyere nivåer på certepartiene har prisene i annenhåndsmarkedet steget
proporsjonalt. 10 år gamle skip på 1700 TEU ble i starten av 2020 priset til litt i overkant
av US$ 10 millioner. I dag er prisen nærmere US$ 35 millioner.
Bilskipmarkedet

Det eksepsjonelt sterke containerskipmarkedet fører med seg endringer også i andre
sektorer, som i bilskip og i bulkskipmarkedene. Tradisjonelt har bruktbiler, for eksempel
fra Japan, blitt fraktet enten i container eller i bilskip. Men med eksplosjonen i
containerskipmarkedet blir stadig flere bruktbiler fraktet i bilskip og bidrar dermed til et
styrket element i frakt av varer for bilskipsektoren.

Den sterke oppgangen i bilskipmarkedet kommer riktignok fra ny produksjon og salg av
elektriske bier. Bilbransjen er i høyeste grad en del av det grønne skiftet. Nærmest alle de
store bilprodusentene markedsfører nå biler som kjører på annet drivstoff enn
oljeprodukter, typisk bensin og diesel. Ifjor ble det solgt anslagsvis 6,6 millioner nye
elbiler, en dobling fra året før som dog var svært splittet mellom et særdeles svakt første
halvår og sterk vekst i annet halvår. Av elbil-salget i fjor stod Kina for omtrent halvparten
av de 6,3 millioner nye bilene, med salg på rundt 3,3 millioner biler. Europa var nest størst
med salg på ca. 2,3 millioner elbiler og Nord Amerika kom deretter på ca. 700.000 elbiler.
Myndigheter verden over stimulerer aktivt til økt salg av biler som ikke har
forbrenningsmotor og som i stedet drives på elektrisk kraft. Kina er det markedet som
vokser raskest, både i absolutte og relativer termer. Europeiske myndigheter innskjerper
kravet til CO₂ utslipp innen 2025 som trolig kan møtes ved en kombinasjon av hybrider
og rene elbiler, og innen 2030 er det ventet at seks ut av ti biler som blir solgt på
kontinentet vil være elbiler. I Norge legger Nasjonal transportplan opp til at nye
personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Salget av elbiler
har frem til nå hengt etter i USA, men et omskifte er på gang. I USA er politiske tiltak
igangsatt på drivstoffreglement og i forbindelse med infrastrukturpakken som ble vedtatt
i kongresen i november. Ytterligere målsetninger er en del av stimuluspakken som nå
forhandles i kongressen som bl.a. inneholder føderale skattefordeler til kjøp av elbiler.

Utsiktene for produksjon og salg av biler, spesielt elbiler, ser svært lovende ut. På kort sikt
må utfordringer løses med mangel på halvledere, både for biler og lastebiler. Mer
langsiktig legger de fundamentale faktorene tilrette for en meget sterk vekst fremover. Et
eksempel på dette er USA: Den amerikanske bilparken består av ca. 300 millioner biler.
Årlig selges ca. 17 millioner biler, mens 12 millioner gamle biler blir hugget opp. Salget av
nye biler vil øke, og relativt flere av de nye bilene vil være elbiler. Vi forventer at andelen
av solgte elbiler i USA raskt vil stige til ca. 20% av totale biler. Dette skulle tilsi ca. 3,4
millioner elbiler på dagens bilsalg, som altså er forventet å øke.

Overgangen til bilskipmarkedet har kommet som et rykk i denne utviklingen. Under tildlig
fase av pandemien kuttet mange bilprodusenter relasjonen til bilskiprederiene.
Bilskiprederiene reduserte som en konsekvens kapasitet ved å legge skip i opplag o.a. Da
etterspørselen kom, var behovet så stort på grunn av etterslep og ny forretning at det
oversteg tilgjengelig tonnasje og medørte at skip raskt kom ut av bøyene.
Skipningsmønstrene har også endret seg. Tidligere har bilprodusentet nytt
konkurransefortrinn ved å produsere biler nær motorproduksjonen som i Europa og USA.
Men med elbiler forsvinner dette momentet ut, og i økende grad blir bilproduksjonen lagt
til Asia mens etterspørselen stiger i vesten. Dermed øker fraktdistansene og behovet for
bilskip.

Ettårs fraktrater for Panamax og Midsize bilskip har allerede økt fra ca. US$ 10.000 pr.
dag til respektive US$ 35.000 pr. dag og US$ 25.000 pr. dag. Økonomien er dermed blitt
vesentlig bedret. Men dagens flåtesituasjon gjenspeiler på ingen måte den positive
utviklingen og bedringer i fraktratene. Den gjennomsnitlige alderen på flåten er 15 år.
Ordreboken etter nybygg av bilskip er på 4% av eksisterende flåte, mot normalt 17%.
Totalt er det plassert ordre på litt over 40 skip, et tall som må økes kraftig fremover for å
møte behovet. Selv med de nylige ordrene på 18 skip, hvorav 2 de siste ukene, kan dette
kun markere begynnelsen på en nybyggingsinteresse som må tilta for å dekke
etterspørselen.
Tørrlastmarkedet

Det rekordsterke containerskipmarkedet gir også drahjelp til tørrlastmarkedet. Mindre
bulkvarer som tidligere ble fraktet i containerskip, som for eksempel sukker, er blitt
flyttet over til bulkskip. Andre kjente vareeiere, bl.a. Coca Cola, har chartret inn egne
bulkskip til frakt av sukkervann og har tatt inn tre Handysize bc på periode. Atter andre
vareeiere har funnet løsninger med rederier og operatører som gjør det mulig å frakte
containere på bulkskip, enten i lasteluker eller forankret på dekk. Bulkskip som har vært
særlig egnet for dette formålet har vært såkalte open hatch bc med gantrykraner og
rettvinklede lasteluker. Den amerikanske detaljhandelskjeden Walmart bestemte seg for
å bruke plass for tre Handysize open hatch bc fra norske Saga Welco til dette formålet.
Fjoråret var det beste i tørrlastmarkedet siden den gyllne æraen før finanskrisen.
Volumene vokste med 4% og behovet for skip med 5,8% på grunn av endringer i
fraktdistanser, men viktigere som et resultat av lavere produktivitet som følge av faktorer
som fart og ballast samt opphopning av skip i havner. Volumveksten kom overrumplende
på mange havner, og spesielt kinesiske losseterminaler hadde store problemer tilknyttet
Kinas nulltoleranse for Covid. Dermed steg behovet for tonnasje i forhold til tilgjengelig
tonnasje.

Utnyttelsesgraden på skip gikk opp til 87,1% og begynte å nærme seg den magiske
terskelen på 90% som betyr forskjellen på et moderat godt marked og et eksponentielt
stramt marked.

Det påfallende med fjorårets marked, og som forsterker seg inn i det nye året, var
oppgangen i de mindre størrelsene som Handysize og Supramax bc sammenlignet med
Panamax og Capesize segmentene. Ifølge tall fra London-baserte Baltic Exchange hadde
Handysize bc gjennomsnittlige inntjening på US$ 25.700 pr. dag mot US$ 26.800 pr. dag
for Supramax bc, US$ 26.900 for Kamsarmax bc og US$ 33.400 pr. dag for Capesize bc.
Den høye inntjeningen for Handysize og Supramax bc var altså ikke bare eksepsjonelt
gode i absolutte termer men oppsiktsvekkende også i relative termer til Panamax og
Capesize bc inntjeningen. Det som i praksis skjedde var en kolossal forrykning i forhold
til det markedet har vært vant til bestandig og som skip er pris setter i annenhånds- og
nybyggingsmarkedet.

Kilde: Baltic Exchange

Bekymringen i tørrlastmarkedet for det nye året er avtagende vekst i verdensøkonomien
og inflasjonspresset i energi- og råvaremarkedet som gjør seg utslag i begrensninger på
industriproduksjon. Dette er synlig i både de store og mindre varegruppene. Likeens er
det sterkere antagelser om at Kinas myndigheter vil redusere eller fullt ut stanse
nulltoleransepolitikken mot Covid som har vært herskende gjennom pandemien. Blir
dette en realitet, mener de som nå selger seg ut av markedet, vil utnyttelsesgraden på skip
gå ned og fraktratene falle. Uansett er veksten i de mindre varegruppene mest beskyttet
på grunn av lange demografiske og økonomiske endringer i Asia og vareflyten vil trolig
tilta fremover, med de konsekvenser dette vil medføre for havnene.
Det er fullt mulig å anta at tørrlastmarkedet kun er i sin første fase av en langvarig
oppgang, en såkalt supersyklus. I motsetning til containerskipmarkedet, som vil bli tilført
mye ny tonnasje når leveringene kommer fra neste år, vil flåten i tørrlastmarkedet vokse
stadig mindre de neste årene. Selv om behovet for skip skulle avta i år til ca. 3,6%, vil dette
være mer en nok til å møte netto leveringer på kun 2,9%. Dermed vil utnyttelsesgraden
på skip stige fra fjorårets 87,1% og komme opp i et leie som betyr at rederiene får større
forhandlingsmakt mot befrakterne om fraktratene, både for enkeltreiser og lengre
perioder. Dette er et reders marked, i særlig grad for Handysize og Supramax bc skip.

Kilde: Maritime Strategies International/ Lorentzen & Stemoco Research

Den eksisterende flåten vil få utfordringer på kort sikt med regelkrav om installering av
ballastvannsystemer. Opphugging av skip vil mest sannsynlig øke, selv om fraktmarkedet
skulle vedvare stabilt på høyt nivå. Årsaken er at innføring av IMOs EEXI og CII reglement,
i tillegg til EUs ETS regime, vil føre til en todelt flåte der skip som ikke møter kravene vil
finne vanskeligheter ikke bare på grunn av de strengere reglementene, men også som
følge av at befraktere og finansinstitusjoner stiller strengere krav til skip som blir operert
og finansiert. Ordreboken på nybygg er også historisk lav som i praksis betyr at rederier
ikke kan ta levering før tidligst annet halvår 2024. Flåten ser altså ut til å gå mot nullvekst
de neste tre årene. Etter dette er det få, om noen, som kan anslå utviklingen presist.

Kilde: Maritime Strategies International/ Lorentzen & Stemoco Research

Utviklingen i dette sterke markedet, spesielt for de mindre skipssegmentene, får direkte
betydning også for de helt små bulkskipene som opererer i våre hjemlige og regionale
farvann, d.v.s. nærskipsfarten. De to store norske rederiene i dette markedet hadde begge
et meget godt år i fjor. Ett av dem beskriver i sin månedsrapport at shipping i fjor var
fantastisk, det beste på tiår. Det er 13 år siden, altså i 2008, at rederiene i dette segmentet
kunne tjene gode penger på investeringene.

Selv om påstanden møter til dels stor motstand i disse kretser, skyldes det rekordsterke
markedet for små bulkskip det meget gode markedet for Handysize bc. Når fraktratene
faller for Handysize bc vil rederiene sloss om de små lastene, også i våre farvann. Når
derimot Handysize bc markedet er sterkt, som nå, er de små bulkskipene langt mer
beskyttet mot konkurranse og kan i større grad oppnå fraktrater upåvirket av at større
skip kan overta frakten. De har, kort fortalt, frakten for seg selv og kan sette ratene
deretter. Deretter hjelper det at småbulktonnasjen er redusert de siste ti årene og at
ordreboken er meget lav, kun noen prosent av eksisterte flåte. Eldre skip, bygget på 80og 90-tallet, vil sannsynligvis også bli faset ut av den tilårskomne flåten.

Inflasjonsspøkelset truer også dette segmentet, som i alt annet i shipping. Men med gode
utsikter i Handysize bc segmentet vil konkurransen fra de større skipene bli lav, om i det
hele tatt utgjøre noen form for begrensning. Rederiene vil sannsynligvis fortsette å vise
meget sterke resultater i overskuelig fremtid. Dette vil også påtvinge en nødvendig
diskusjon om flåtefornyelse. Aldersprofilen i flåten er særdeles gammel, og størrelsen på
flåten er gradvis redusert. Men antall nybyggingsordre fortsetter å være begrenset av
flere faktorer som denne rapporten vil redegjøre for senere. I mellomtiden vil rederiene
se etter annenhåndsskip som kan dekke det økende behovet og prisene trolig stige mye.
Gj. fraktrater TCEbasis
2750-3000 dwcc
3000-4000 dwcc
4000-5500 dwcc

Oktober 2021

November 2021

Desember 2021

EUR 5900 pr. dag
EUR 6300 pr. dag
EUR 7900 pr. dag

EUR 6900 pr. dag
EUR 7500 pr. dag
EUR 10.500 pr. dag

EUR 7500 pr. dag
EUR 7900 pr. dag
EUR 11.500 pr. dag

Kilde: Høyergruppen AS, Monthly Report Shortseamarket – Nov/Dec 2021

Bilde fra broen på FRI SKIEN, lasting av tømmer i Moss Havn

Gass, tank- og kjemikaliemarkedet
Det er ikke bare i den såkalte tørre delen av shipping det har skjedd forrykninger, d.v.s.
frakt av containere, biler og bulk. Også skip som betjener energimarkedene har vært
gjenstand for ekstreme svingninger. Dette gjelder ikke minst for LNG-skip. Vedvarende
understimulering i tilgang på fossile energikilder, samt nedstengning av atom- og
kullkraftverk i forbindelse med det grønne skiftet, har skapt en labil situasjon for
energiforsyninger når etterspørselen har økt etter pandemien. Den utløsende faktoren
for energikrisen på hele den nordlige halvkule har vært den økende uroen mellom
Russland og Ukraina. Mest utsatt stilt har vært Europa som har fått satt hele sin
energistabilitet på prøve.

Siden 1968 har Russland, daværende Sovjetunionen, vært en stabil leverandør av
naturgass til Europa, med Østerrike som første mottagerland. Denne leveransen har gått
med Ukraina og Hviterussland som store transittland. Nå har derimot Russland flyttet
anslagsvis hundretusen av militært personell på grensen til Ukraina og begynt
styrkeopptrapping også inne i det vennligsinnede Hviterussland, som vesten tolker som
en reell invasjonstrussel mot Ukraina etter at Russland annekterte krimhalvøya i 2014.
Selv om årsaken er uklar har også det russiske selskapet Gazprom kuttet leveransene av
gass til Europa med én-fjerdedel det siste året. Samtidig har Gazprom forsynt den russiske
enklaven Kaliningrad med LNG fra landets og selskapets eneste FSRU. Dette blir ansett
som et mulig forvarsel om at Russland kan stenge av hele gassforsyningen til Europa.
Russland er Europas største leverandør av naturgass. Ifølge Eurostat stod Russland for
46,8% av Europas gassimport i første halvår i fjor, etterfulgt av Norge med 20,5%.
Russland er også Europas viktigste leverandør av olje. Av Russlands totale oljeproduksjon
på ca. 10,9 millioner fat pr. dag blir 6,5 mfd eksportert, hvorav halvparten går til Europa.
Når russiske forsyninger av naturgass altså har falt med én-fjerdedel det siste året har
prisen på naturgass formelig eksplodert. Dette har medført at europeiske kraftverk har
endret innsatsfaktorer i betydelig grad fra gass til olje. Men ettersom russisk olje også er
blitt dyrere i forhold til Nordsjøolje har europeiske raffinerier fått et forsyningsproblem
som igjen har drevet opp prisen på råolje og produkter.

Kilde: Eurostat

Statistikk fra det norske konsulentfirmaet Maritime Optima, som innhenter data fra AISovervåking, har vært presentert overfor Awilco LNG og viser hvordan fire LNG skip nylig
snudde retning fra opprinnelig reisedestinasjon. De fire LNG skipene skulle etter plan
seile fra den amerikanske gulfen til Asia, men endret etter kort tid seilas og vendte i stedet
mot Europa. Også andre eksportører er blitt viktigere for Europa for LNG-forsyninger som
Norge, Midtøsten, Japan og Australia. Ikke bare prisen på LNG men også fraktratene på

LNG-skip har gått fullstendig i taket med etterspørselsøkningen i Europa og lengre
fraktdistanser. Samtidig øker også Asia sitt importbehov av LNG, forsterket i det siste av
Indonesia som midlertidig stoppet eksport av kull og medført akutt behov for annen
energitilførsel i land som Japan, Korea og Kina.

Dagens oljepris innkalkulerer ca. US$ 10 pr. fat som en risikopremie for en militær
konflikt mellom Russland og Ukraina som kan true oljeforsyningene, ikke bare til Europa
men også til Asia dersom Russland skulle bli sanksjonert av USA. Dette er egentlig gode
nyheter for verden, fordi det innebærer at oljemarkedet ikke i vesentlig grad tror risikoen
for en storkonflikt er overhengende. Viktigst for oljeprisen er økende etterspørsel etter
olje og kuttregimet fra OPEC+ siden april 2020. Siden den gang har oljeprisen økt til
dagens US$ 90 pr. fat ettersom etterspørselen har oversteget tilbudet, og lagrene er blitt
trukket ned til kritisk lave nivåer. Det betyr også at stortankmarkedet er blitt sterkt
skadelidende fordi volumene som fraktes på kjøl har vært kraftig reduserte.
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Aframax

Det beste som kan skje for stortankmarkedet er at risikopremien for Russland-Ukraina
konflikten forsvinner og at spotprisen på olje faller. Med mer produksjon av olje fra
OPEC+ og USA kan markedet bevege seg mot produksjonsoverheng og ytterligere
prispress nedover. Da vil raffinerimarginene bedres og prisstrukturen på olje kunne gå
fra såkalt backwardation til contango og oppmuntre til lagerbygging. Det er ventet at
oljeproduksjonen i år vil øke med ca. 6,5 mfd. Dersom relativt mer av den nye oljen
kommer fra USA til Asia vil fraktdistansene kunne øke og behovet for stortankskip stige
kraftig på årsbasis. Ettersom året har begynt svakt venter vi en vekst for inneværende på
ca. 8%.
Demand in mbd
World Oil Consumption
Supply in mbd
World Oil Production
Non-OPEC
OPEC
Of which NGLs/ Condensates
Of which crude oil

2017
97,1

2018
99,3

2019
99,7

2020
91,0

2021
96,5

2022
99,8

97,5
60,1
37,4
5,2
32,2

100,4
63,0
37,4
5,3
32,1

100,4
64,8
35,6
5,3
30,3

93,8
62,0
31,8
5,1
26,7

95,3
62,6
32,7
5,2
27,5

101,8
64,8
37,0
5,3
31,7

Brent oil price, US$ bbl

54,1

71,3

64,3

42,0

70,9

77,5

Kilde: EIA, IEA, OPEC, Lorentzen & Stemoco Research

Kilde: EIA, IEA, OPEC, Lorentzen & Stemoco Research

En slik mulighet vil også være godt nytt for produkttankmarkedet. Mer tilgang på råolje,
og til lavere pris, for de kinesiske raffineriene vil kunne sette Kina i stand til å bli en
betydelig eksportør av oljeprodukter regionalt og interkontinentalt mot vesten. Med et
slikt siktepunkt er det derfor ventet at etterspørsel etter produkttankskip vil også øke
med 8% på årsbasis. En bedring i produkttankmarkedet vil også gagne
kjemikalietankmarkedet
ettersom
rategulvet
dermed
vil
heve
seg.
Kjemikalietankrederiene, som Norge har flere av, har i tillegg vært utsatt nylig for
opphoping av skip i havn som har påvirket spesielt dem som har skip som såkalte
volumkontrakter. Tidligere ble disse volumkontraktene forhandlet frem én gang i året,
typisk på høsten, men nå blir disse kontraktene fornyet året rundt.

Markedet for mellomstore og små tankskip i vårt eget farvann har vist seg bedre rustet til
å tåle nedgangen enn de store størrelsene. Disse skipene har hovedsakelig sin frakt fra
Russland gjennom Østersjøen til Storbritannia og kontinentet. Hvis konflikten mellom
Russland og Ukraina skulle avta vil prisen på oljeprodukter fra Russland reduseres, både
absolutt og relativt til kontinentale priser. Dermed kan volumene gjenopptas og ratene
økes. Disse skipene, som Norge også er sterkt representert i ved miljøer på vest- og
østlandet, vil i tillegg kunne få nye fraktelementer tilført ved mer skipning av biobrensel
basert på skogs- og rapsoljeprodukter. Fremtiden ser lys ut for dette segmentet.
Kontraheringer av LNG skip har tiltatt på grunn av det sterke markedet og ordreboken
utgjør om lag 28% av eksisterende flåte. I motsetning er ordreboken for stortankskip
historisk lav på kun 8%, og meget moderat også for produkt- og kjemikalietankskip. Mest
påfallende er likevel de få ordrene for mellomstore og små tankskip som trafikkerer
regionalt. Foretaksomme rederier på den lille øya Donsø utenfor Gøteborg har gått foran
og bestilt skip som kan drives på både LNG og biobrensel. Disse skipene vil kunne møte
krav fra både myndigheter og befraktere i uoverstigelig fremtid. Besparelser som disse
skipene har hatt, av dem som allerede er levert, baner vei for en ny generasjon av skip i
Nordvest Europa.
Offshoremarkedet

Offshore riggmarkedet så en oppblomstring i aktiviteten i fjor, grunnet en signifikant
resirkulering av 44 enheter, kun 7 nybygg og riggeieres konservative holdning rundt
reaktivering av rigger i opplag. Etterspørselen forventes å øke både i dypvanns- og
grunnvann-segmentene i år. Veksten er drevet av høy etterspørsel i flere viktige
markeder, spesielt Midtøsten på jackup-siden. Fusjoneringen mellom Noble og Maersk
Drilling underbygger en positiv trend i markedet. Påfølgende kostandssynergier
kombinert med flere kontrakter og dagens sterke oljepriser vil gjøre den tilgjengelige
flåten mindre, og sende ratene oppover. Støttefartøy-markedet tok seg opp i 2021 etter
et katastrofalt 2020. AHTS og PSV nådde en flåteutnyttelse på 65% i andre halvdel av
2021. En økning i oljeetterspørsel, sterk oljepris og enheter som blir solgt til nye
markeder kan sammen sende ratene og skipsverdiene inn i et spennende 2022.
Ytterligere FIDs inn i 2022 og en gjenopptakelse av boring og vedlikehold vil føre til økt
etterspørsel for OSV tonnasje. Flere interessante transaksjoner underbygger utsiktene for
bransjen. Spesielt interessant er nyetablerte Aurora Offshores oppkjøp av DNBs moderne
PSV båter og K Line sine AHTS enheter. Det ble også offentligjort at Hornbeck Offshore
har anskaffet 10 OSV båter fra Edison Chouest i januar 2022. Sammen med en marginal
ordrebok vil ovennevnte faktorer føre til lovende tider i møte.

Havvindmarkedet
Til tross for Covid-utsettelser har havvindmarkedet kjørt på videre med enda større
ambisjoner. 200 GW er ventet å bli installert innen 2030 i tillegg til de over 40 GW allerede
installert på verdensbasis. Med utsikter fremover til 2035 vil dette vokse til 239 GW.
Dersom et gjennomsnitt på 12 MW pr. turbin blir anvendt vil tallet på nye installasjoner
komme på ca. 17.000 turbiner innen 2030 og 25.000 turbiner innen 2035. Som en
funksjon av dette vil utfordringen være turbin- og fundament installasjonskapasiteten.
Det har vært en økning i nye ordre av en kommende generasjonen med installasjonsfatøy.
Dette kompenserer likevel ikke for den eksisterende flåten som blir eldre og nye turbiner
som skal installeres. Videre vil installasjonsmarkedet bevege seg fra et regionalt marked
i Europa til å bli et globalt marked. Transitt-tiden for skip vil bidra til påvirke markedet
ytterligere. Med det økende antallet turbiner som skal installereres vil det bli kraftig vekst
i antall skip som behøves, som SOVs og CTVs.

Kilde: 4C Offshore

Foruten Kina vil de viktigste verkstmarkedene være USA, Storbritannia, Tyskland,
Nederland og Taiwan. Norge henger dessverre etter. Det er mye politisk diskusjon om
vekst i fornybare prosjekter, men konkrete beslutninger og aktiviteter har ikke
fremkommet. De nylige kontroverser rundt eksportkablene til Storbritannia og Tyskland
har forsterket problemet, når det motsatte burde være tilfelle. Kun 1,6 GW av installert
kapasitet er ventet innen 2030.

I mellomtiden er Scotwind på alles lepper. Det er gitt lisenser til totalt 24,8 GW med ny
kapasitet offshore av Scotland. Av dette er 15 flyende mens 9,7 er forankret på
havbunnen. I auksjonsprosessn fantes både vinnere og tapere blant de norske
budgiverne. Fred Olsen og BW Ideol gikk avgårde med viktige lisenser, mens Aker
Offshore Wind definitivt var taperen.
Gitt nærheten til Norge, og tilhørigheten til vinnerne av lisensene, burde det være rikelig
med muligheter for norske service leverandører.
Behov for nye skip

Spørsmålet som melder seg med uforminsket styrke er hvorfor det er kontrahert så få
skip, i et marked som er det beste siden før finanskrisen og som har doblet seg det siste
året. Med unntak av container og LNG skip er ordreinngangen for annen type tonnasje
nærmest fraværende. Til nå har utfordringene vært mangeartet, men etterhvert vil
rederiene kunne øyne muligheter for å bestille skip som markedet behøver og som vil ha
fremtiden for seg.
1. Bedre kontroll på nytt regelverk og valg av nye drivstoff

Det grønne skiftet er i full sving og alle næringer vil måtte gjøre nødvendige endringer for
å redusere og etterhvert kutte fullstendig ut karbonavtrykket. Den maritime næringen er
intet unntak. Sjøverts frakt utgjør 80% av verdens handel i volum og 70% av lasteverdien.
Ifølge det internasjonale energibyrået stod shipping for utslipp av ca. 830 millioner tonn
CO₂ for to år siden, tilsvarende 2,5% av hele energisektoren. Men der andre
transportløsninger vil kunne klare ambisiøse mål om nullutslipp innen 2050 vil dette
være vanskelig for shipping på grunn av skipenes lange levetid og mangel på tilgjengelige
karbonfrie alternativer. I motsetning til f.eks elektriske lastebiler, vil kun nærskipsfartøy
nyttiggjøre seg av batterier i stort monn. Det betyr at myndighetene heller har fokusert
på andre løsninger for drastisk å kutte CO₂ avtrykket i shipping.
Som kjent har den internasjonale sjøfartsorganisasjonen målsetninger om å halvere CO₂
utslipp fra shipping innen 2050, sammenlignet med 2008-nivåer. Ettersom flåten er
ventet å øke innen de nærmeste 30 årene betyr dette at hvert skip i praksis må redusere
CO₂ avtrykkene med 70%. Herunder kommer IMOs EEDI og SSEMP regler for nye skip og
EEXI og CII for eksisterende skip. EEXI-kravet er en fast målestokk på selve skipet og
bestemmes én gang, som rederiet kan forsøke å innfri bl.a. ved å begrense motorens
ytelse. CII derimot måler operasjonelle forhold og vil bli strengere med årene som igjen
vil heve terskelen til karboneffektiv drift. Noen av tiltakene rederiene kan gjøre er å
redusere fart og mikse inn biobrensel i drivstoffet.

Selv om disse målsetningene og kravene fra IMO ble ansett for å være hardtslående da de
ble lansert, har EU sett seg lite fornøyd med prosessen på globalt plan. Derfor har den
europeiske kommisjonen foreslått overfor parlamentet at regionale krav blir innført i
shipping som en del av det europeiske grønne skiftet. Dette vil innebære at shipping blir
inkludert i handelssystemet for CO₂, og at utslipp må betales for som en kompensasjon
for utgiftene og skadene det påfører samfunnet. Det er særlig dette regelverket rederier
konsentrerer seg om, av den som opererer skip i EU-området. Signalet er gitt, og mottatt,
at utslipp av karbon vil koste og at et omskifte vil være tvingende nødvendig.

Også andre parter enn myndighetene, enten det er på globalt eller regionalt nivå, presser
på for å holde rederiene i ørene. Særlig viktig har initiativet vært fra ledende oljeselskaper
og operatører som trer inn som befraktere av skip fra rederiene. Tilsvarende har den
separate kampanjen fra banker og finansinstitusjoner gjort seg gjeldende. Felles for dem
begge er at de tegner opp konkrete krav til skipene som skal opereres i henhold til
målsetninger som endog kan bli strengere enn IMOs egne planer. Det er liten tvil i
bransjen om at det er de kommersielle interessene som til syvende og sist vil være de
mest virkningsfulle i å fremskynde tempoet mot det grønne skiftet, og som vil sette
standarden for akseptabel tonnasje i fremtiden.

Rederier, som allerede har måtte tilpasse seg andre krevende regler for NOx og SOx samt
installering av ballastvannsystemer, står derfor overfor tøffe valg med hensyn til valg av
drivstoffløsninger på nye skip. Det er bred enighet i bransjen om at skip basert på rene
oljeløsninger ikke vil være fullt akseptabelt i markedet. I fjor gikk diskusjonen høyt om
LNG som drivstoff, som av mange blir ansett som en god stabil overgangsløsning. Nå
endres diskusjonen over til olje- og LNG motorer som har ytterligere innretninger for
andre drivstoff som ammoniakk og metanol. Toneangivende rederier har markert seg
sterkt i denne diskusjonen og anerkjente vareeiere står som pålitelige støttespillere i
valgene som blir tatt. Det går riktig vei og usikkerheten er i ferd med å avta. Endelig
begynner det å bli vei i vellinga.
2. Innsatsfaktorer i bygging av nye skip reduseres

Parallelt med dette har nybyggingsprisen på konvensjonelle skip gått kraftig opp. En
viktig årsak til prisøkningen har vært eskalerende innsatsfaktorer til de asiatiske
verftene, bl.a. på stålplater som blir brukt til konstruksjon av både skip og
havvindsinstallasjoner. Ordinært tilsvarer kostnaden for stålplater omlag én-tredjedel av
kostnadene for bygging av konvensjonelle skip, som tank- og bulkskip. I første halvår i
fjor oppgav stålprodusentene priser til asiatiske skipsverft på US$ 600 pr. tonn for tykke
stålplater. I annet halvår steg prisen til US$ 1000 pr. tonn. Årsaken var at kinesiske
myndigheter i fjor sommer endret politikk fra å oppmuntre til å begrense
stålproduksjonen. Begrunnelsen var å få ned CO₂ utslippene fra en av verdens meste
forurensende industrier, men tidspunktet sammenfalte også med indikasjoner på en
forestående eiendomskrise i landet.
Uansett, for bygging av en supertanker eller et jernmalmskip har dette vært dramatisk.
Ta et eksempel fra bygging av en 210,000 dwt Newcastlemax bc på et førsteklasses statlig
kinesisk verft: Da stålprisen for skipsplater lå på US$ 600 pr. tonn, tilsvarte
stålkomponentet ca. US$ 17.5 mill. Med prisøkningen på stål til US$ 1000 pr. tonn steg
dette komponentet til US$ 29.2 mill. tonn. Det er en kostnadsøkning på US$ 11.7 mill.

Dette verftet har markedsført skipet til US$ 64.0 mill., dersom fratrekk gjøres for LNG
motorer og kun sees på som et konvensjonelt skip. På disse regnestykkene utgjør dermed
stålkomponentet ca. 45% av byggekostnaden for verftet, som er vanskelig å kunne ta selv
eller skyve det over til kunden, d.v.s. rederiet.

Nå har derimot stålprisene kommet ned i Kina og i Asia forøvrig med flat eller fallende
tendens inn i første kvartal på dette året. Bransjeorganisasjonen WorldSteel, samt
markedsledende ArcelorMittal, antar at etterspørselen etter stål i Kina vil holde seg
konstant i år på grunn av ettervirkningene etter eiendomskrisen. Til gjengjeld vil trolig
stålproduksjonen i landet gjenopptas og virke til at prisene avtar, også for skipsplater.
Dette vil være svært gode nyheter for de asiatiske verftene fordi det betyr at viktige
innsatsfaktorer i byggeprosessen blir mindre dramatiske og muliggjør dermed at
marginene bedres og priser offerert til rederiene vil kunne være mer akseptable.

Kilde: WorldSteel, Lorentzen & Stemoco Research

Kilde: China’s National Bureau of Statistics, WorldSteel, Lorentzen & Stemoco Research

3. Vridning av ordre fra containerskip til annen type tonnasje

På grunn av prisøkningen på stål har mange asiatiske verft avstått fra å markedsføre nye
ordre på tankskip, eller for den saks skyld bulkskip. I stedet har verftene i stor grad satset
på nye ordre av containerskip som gir bedre marginer og er øremerket kjøpere med stor
betalingsvilje på grunn av de rekordsterke containerskipratene. Oversikten under viser
hvordan kontraheringer av containerskip fra begynnelsen av 2020 og til dags dato i 2022
har tatt opp en betydelig større andel av skipsverftkapasiteten enn vanlig. Kontraheringer
av LNG skip har også tiltatt, mens bestillinger av tank- og bulkskip henger kraftig etter.
Utregningen er foretatt på basis av såkalt cgt, som måler verftenes kapasitet ved bygging
av et skip.

Kilde: Lorentzen & Stemoco Research

I praksis har de mange nybyggingsordrene på containerskip, og til dels på LNG skip, altså
fordrevet ordre på annen type tonnasje som tank- og bulkskip men også mer spesialiserte
skip som bilskip. Det er likevel sannsynlig at etter leveringspresset i
containerskipmarkedet vil andre rederier vinne innpass i nybyggingsmarkedet og vil
kunne ta skip fra beddingene f.o.m. siste halvår 2024. Bedre kontroll på regelverk og valg
av nye drivstoff, samt reduserte priser på nybyggingsordre vil kunne øke appetitten og
gjøre rederiene i stand til å foreta viktige beslutninger for fremtiden. Vi er overbevist om
at de rederiene som velger å satse på andre drivstoff enn olje vil være vinnere i fremtiden
og kunne vinne befrakteres, finansinstitusjoners og myndigheters gunst.

Under viser vi et estimat fra DNV på antatt plassering av ordre i de kommende seks år.
Dette estimatet finner vi høyst sannsynlig.

Kilde: DNV

