
BIULETYN
PODSUMOWANIE RYNKU
DIAMENTÓW
Wrzesień 2021 r.



RYNEK DIAMENTÓW
W II KW. 2021 R.
Diamenty bezbarwne oraz
w kolorach fantazyjnych
Ostatni kwartał był bardzo udany, jeśli spojrzymy na
zmiany cen diamentów, szczególnie bezbarwnych.
Indeksy cenowe w większości kategorii mogą
pochwalić się dwucyfrowymi zwotami w ciagu roku.
Oczywiście jest to efekt niższej bazy spowodowanej
zamknięciem gospodarki w 2019 r. Mimo wszystko
zmiany cen robią wrażenie.

Na tym tle słabiej prezentują się diamenty w kolorach
fantazyjnych, ale widzimy silny popyt, który
w najbliższych kwartałach może doprowadzić do
wzrostu cen.

Zapraszamy do kwartalnego podsumowania
najważniejszych informacji z rynku diamentu.



Indeks zmiany cen diamentóww kolorach fantazyjnych
Fancy Color Diamond Index (FCDI) w drugim kwartale 2021 r. wzrósł o 0,2% w stosunku do
kwartału poprzedniego. Największy wpływ na wzrost całego indeksu miały niebieskie i różowe
diamenty, których indeksy wzrosły odpowiednio o 0,4% i 0,3% w ciagu ostatnich 3 miesięcy.

Diamenty w kolorach żółtych.W II kwartale 2021 r. ceny żółtych diamentów wzrosły w
stosunku do I kwartału 2021 r. o 0,1%. Na tle pozostałych subindeksów był to najniższy wzrost
w ostatnim kwartale.

Diamenty w kolorach różowych. Ceny różowych diamentów w II kwartale wzrosły o 0,3%
w stosunku do I kwartału 2021 r. Najwięcej w ciągu ostatnich 3 miesięcy wzrosły 1-karatowe
różowe diamenty o intensywności Fancy Intense (2,2%) oraz Fancy Vivid (2,0%).

Diamenty w kolorach niebieskich. Najwyższy wzrost w ostatnim kwartale zanotował
subindeks niebieskich diamentów. W II kwartale ceny tych diamentów zanotowały wzrost
w wysokości 0,4%. Najwięcej wzrosły niebieskie diamenty o masie 1,5 ct i intensywności
Fancy Vivid (2,2%).

Tabela 1. Zmiana cen diamentów w kolorach fantazyjnych w wybranych okresach

Źródło: FCRF

Indeks Zmiana 3M

FCDI 0,2%

Diamenty żółte 0,1%

Diamenty różowe 0,3%

Diamenty niebieskie 0,4%

Tabela 2. Największe wzrosty cen diamentów w kolorach fantazyjnych w II kw. 2021 r.

Źródło: FCRF

Najwyższy wzrost w II
kw. 2021 r. Wartość

Pink Fancy Intense 1 ct 2,2%

Blue Fancy Intense 1,5 ct 2,2%

Pink Fancy Vivid 1 ct 2,0%



RapNet Price List **
Zmiana cen diamentów bezbarwnych wg. danych przedstawionych przez RapNet była bardzo
silna. W ostatnim kwartale najwięcej zyskały diamenty o masie 0,5ct, w kolorze z przedziału I-K
oraz czystości VS-SI w kształcie brylantu. W ciagu roku cena tych diamentów wzrosła o 20,9%.
Podane zmiany dotyczą średnich cen, dlatego na niektórych rynkach dynamika cen mogła być
jeszcze silniejsza, w zależności od siły negocjacyjne stron lub warunków kredytowych.

Tabela 3. Zmiana średnich cen wybranych diamentów bezbarwnych (w kształcie
brylantu)

Źródło: RapNet

Kolor, Czystość, Masa Zmiana 3M Zmiana 1Y

D-H, IF-VS, 0,5ct 3,9% 12,7%

D-H, IF-VS, 1ct 6,8% 15,0%

D-H, IF-VS, 3ct 4,3% 11,9%

I-K, VS-SI, 0,5ct 8,5% 20,9%

I-K, VS-SI 1ct 3,7% 6,3%

I-K, VS-SI 3ct 5,2% 14,2%

* indeks powstał z myślą o sprzedawcach detalicznych i odnosi się do zmian cen hurtowych diamentów w kolorach fantazyjnych tj.
różowych, niebieskich oraz czerwonych. W branży diamentowej te kolory są najbardziej pożądane i stanowią najczęstszy
przedmiot transakcji (wśród diamentów w kolorach fantazyjnych). Indeks śledzi kwartalne zmiany tych diamentów o masie 1, 1,5, 2,
3, 5, 8 i 10 karatów, intensywności Fancy, Fancy Intense oraz Fancy Vivid i czystości od IF do SI. W chwili obecnej nie ma lepszego
narzędzia do śledzenia ogólnego trendu na rynku diamentów w kolorach fantazyjnych.

** cennik RapNet zawiera średnie ceny dla określonych kategorii diamentów bezbarwnych oferowanych do sprzedaży w sieci
RapNet Diamond Trading Network. Ceny dotyczą diamentów o doskonałej szlifie według specyfikacji Rapaport A3+ (m.in. diament
z certyfikatem GIA, polerancja i symetria na poziomie Excellent i brak fluorescencji)

*** w skład indeksu wchodzą bezbarwne diamenty w kształcie brylantu o różnych parametrach. Indeks składa się w 27,71% z
diamentów o masie 1-1,5ct, kolorze D-K i czystości IF-I1. 18,8% indeksu to diamenty o masie 2-2,5ct, kolorze D-K i czystości IF-SI3.
16,09% indeksu stanowią diamenty o masie 1,5ct, kolorze D-K i czystości IF-SI2.

Indeks zmiany cen diamentów bezbarwnych IDEX***
Jednym z najbardziej popularnych indeksów śledzących zmiany cen diamentów bezbarwnych
jest indeks IDEX. W II kw. 2021 r. wzrósło o 4,4% w stosunku do kwartału poprzedniego. W ciagu
roku indeks zyskał na wartości 9,1%, a w 3 lata wypracował stopę zwrotu na poziomie 2,5%.
Indeks od połowy lipca 2018 r. znajdował się w trendzie spadkowym, który został odwrócony
pod koniec marca 2020 r. Od tego czasu indeks notuje coraz wyższe poziomy.

Tabela 4. Zmiana wartości indeksu IDEX

Źródło: IDEX

Indeks Zmiana 3M Zmiana 1Y

IDEX Index 4,4% 9,1%



Najważniejsze informacje mijającego kwartału
Firma Petra Diamonds Ltd. pochwaliła się sprzedażą wyjątkowego diamentu. Wydobyty
w kopalni Cullian w RPA w kwietniu tego roku niebieski diament o masie 39.34ct został
sprzedany spółce partnerskiej DeBeers i Diacore za 40 mln USD. Diament osiągnął cenę 1 mln
USD za karat (czytaj więcej).

Rio Tinto prezentuje ostatnią ofertę kolorowych diamentów z zamkniętej w zeszłym roku
sławnej kopalni Argyle w Australi. W ofercie znajdują się przede wszystkich różowe diamenty.
Kamienie można oglądać w Antwerpii, a oferty można składać do 4 października 2021 r. (czytaj
więcej).

Najnowsze analizy zespołu 301 Carats
Czy diamenty to dobra inwestycja? Odpowiedzi szukamy w ostatnim tekście dostępnym w
tym miejscu.


