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Rynek diamentów bezbarwnych w 2021 r.
Diamenty bezbarwne 

Ubiegły rok był bardzo udany, jeżeli spojrzymy na zmianę cen diamentów bezbarwnych. Stały 
popyt i niedobór podaży napędzały rynek, dlatego ceny większości diamentów bezbarwnych 
rosły bardzo mocno. Niektóre w ubiegłym roku osiągnęły nawet dwucyfrowe stopy zwrotu.  Na 
początku 2022 roku uczestnicy rynku oczekują dalszych wzrostów cen diamentów bezbarwnych. 
Jubilerzy będą uzupełniać swoje zapasy diamentów po udanym okresie świątecznym, dlatego 
największe kopalnie będą chciały podnosić ich ceny.

W ubiegłym roku silniej niż w latach wcześniejszych widać zwiększone zainteresowanie 
diamentami w innych kształtach, niż brylant (round). Konsumenci częściej pytają o diamenty w 
kształcie gruszki (pear) lub princess. Z jednej strony jest to pokłosie zmian na rynku ślubnym w 
USA, gdzie panny młode preferują pierścionki z kamieniami w innym kształcie,  żeby się wyróżnić. 
Wpływ na rosnące zainteresowanie innymi kształtami diamentów bezbarwnych ma również ich 
niższa cena w stosunku do najbardziej popularnego brylantu. 

Zapraszamy do rocznego podsumowania najważniejszych informacji z rynku bezbarwnych 
diamentu.



RapNet Diamond Index (RAPI)
Zmiana cen diamentów bezbarwnych wg. danych przedstawionych przez RapNet 
Diamond Index (RAPI)* była bardzo silna. W 2021 r. najwięcej zyskały diamenty o masie 
3ct. W ciągu roku cena tych kamieni wzrosła o 18,7%.  Największy wpływ miał na to 4 
kwartał ubiegłego roku, kiedy cena wzrosła o 10,9%. Tylko w grudniu ceny tych 
diamentów wzrosły o 5,1% ze względu na duże zakupy klientów w okresie 
przedświątecznym. 

Bardzo dobrze spisywały się również ceny diamentów bezbarwnych o masie 1 ct. W ciągu 
roku wzrosły na wartości o 17,4%. Patrząc na zmianę cen diamentów 1 ct ostatni kwartał 
zeszłego roku nie był tak spektakularny jak dla kamieni o masie 3 ct, ale 6% to mimo 
wszystko bardzo dobry wynik. Podobnie jak  wśród większych kamieni, tak dla 1 ct 
grudzień okazał się kluczowy. Ceny diamentów o masie 1 ct w ostatnim miesiącu 2021 r. 
wzrosły o 5,3%.

Słabiej w zeszłym roku radziły sobie mniejsze diamenty. O masie 0,5 ct zyskały tylko 1% 
w przeciągu 12 miesięcy 2021 r.
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Wykres 1. RapNet Diamond Index (RAPI) 

Źródło: Rapaport



RapNet Diamond Index (RAPI) 
W ciągu ostatnich 3 lat indeks RAPI dla diamentów 1 ct zyskał blisko 19%. W tym czasie 
inflacja w USA wzrosła o 11%. W Polsce również inflacja wzrosła o 11%. Ceny bezbarwnych 
diamentów reprezentowanych przez indeks RAPI wzrosły w ostatnich 3 latach o więcej, niż 
inflacja. Z tego powodu można rozpatrywać diamenty jako aktywa, które warto posiadać w 
portfelu inwestycyjnym.  Nie tylko ochrona przed inflacją przemawia za tymi kamieniami 
szlachetnymi.

Uczestnicy rynku oczekują dalszych wzrostów cen bezbarwnych diamentów w 
nadchodzących latach ze względu na stały popyt, ale ograniczoną podaż. W najbliższym 
czasie oczekuje się zamknięcia dużych kopalni dostarczających rocznie około 9 mln ct. W 
2025 roku nastąpi wygaszenie kolejnej, po Argyle w 2020 roku, kopalni należącej w 
większości do Rio Tinto - Diavik w Kanadzie. Z dużych projektów pojawi się jedynie kopalnia 
Luaxe w Angoli mogącą dostarczyć około 5,7 mln ct. To jednak wciąż mniej, niż wyniesie 
luka powstała w wyniku zamykania innych dużych projektów.

Problem z zaspokojeniem popytu na diamenty może doprowadzić w niedalekiej przyszłości 
do dalszych wzrostów.
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Wykres 2. RapNet Diamond Index (RAPI) w latach 2019 - 2021 

Źródło: Rapaport



IDEX
Jednym z najbardziej popularnych indeksów śledzących zmiany cen diamentów 
bezbarwnych jest indeks IDEX**. W IV kwartale 2021 r. wzrósł o 7,3% w stosunku do 
kwartału poprzedniego.  Podobnie jak w przypadku indeksu RAPI na doskonały IV kwartał 
ubiegłego roku miał wpływ okres przedświąteczny.  W grudniu 2021 roku indeks wzrósł o 
4,4%. W ciągu całego roku indeks zyskał na wartości 15,09%.
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Wykres 3. Zmiana wartości indeksu IDEX

Źródło: IDEX



IDEX
Indeks IDEX różni się zdecydowanie swoim składem od indeksu RAPI. Z pewnością jest 
bardziej zróżnicowany, ponieważ analizuje również ceny diamentów w innych kształtach. 
Indeks RAPI skupia się tylko na brylantach.  Warto śledzić zmiany obu, ponieważ 
wzajemnie się uzupełniają.

RAPI 1 ct w ciągu ostatnich 3 pełnych lat zyskał 18,67%. W analogicznym okresie IDEX 
osiągnął 13,21%. Różnica w wynikach jest znacząca, ale wynika z innej metodologii 
liczenia poszczególnych indeksów. Patrząc na oba indeksy, można dostrzec, że ceny 
diamentów są w trendzie wzrostowym, który obecnie nie ma przesłanek,  żeby się 
zatrzymać.
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Wykres 4. IDEX w latach 2019 - 2021

Źródło: IDEX

 
Diamenty, w odróżnieniu od złota nie są towarem jednorodnym posiadającym jedną cenę. 
Kombinacji cech, jakimi możemy scharakteryzować te kamienie szlachetne, są tysiące. Z 
tego powodu indeks cenowy diamentów jest średnią dla wielu różnych kamieni. Ceny 
niektórych diamentów będą rosły mocniej, niż indeks, natomiast innych słabiej. Każdy 
diament jest inny i wymaga osobnego podejścia. 

Indeks ułatwia określenie sentymentu na rynku tych wyjątkowych kamieni szlachetnych.



Ubiegły rok był bardzo udany dla właścicieli diamentów. Patrząc na zmiany indeksów cen 
tych wyjątkowych kamieni szlachetnych widzimy blisko 20% wzrosty w niektórych 
kategoria. Najwięcej zyskały duże kamienie w najlepszych kolorach i czystości.

Rynek się zmienia i widać to na przykładzie rosnącej popularności kształtów takich jak 
gruszka (pear), czy princess. Niższa cena w porównaniu z brylantem oraz chęć 
wyróżnienia się sprawia, że popyt na te fantazyjne kształty rośnie.

Stały popyt przy problemach z podażą napędzają rynek i powodują wzrosty cen. W 
najbliższym kwartale sytuacja najprawdopodobniej będzie kontynuowana, ponieważ 
jubilerzy będą chcieli uzupełnić braki w magazynach po okresie świątecznym oraz zbliża 
się Chiński Nowy Rok podczas, którego jubilerzy są oblegani. Tę sytuację będą chciały 
wykorzystać największe kopalnie i mogą w najbliższym czasie podnieść ceny.  Dla 
kupujących biżuterię, to zła wiadomość, ale dla inwestorów mających w swoich 
portfelach inwestycyjnych diamenty jest to dobra informacja.

2021 rok był udany dla posiadaczy diamentów.



 
* RapNet Diamond Index (RAPI) to indeks średnich zmian cen w USD, 10% najlepszych ofert kupna diamentów w kształcie 
brylantu w kolorze D-H, czystości IF-VS2, z certyfikatem GIA i specyfikacji przynajmniej A3 
(https://www.diamonds.net/Prices/RapaportSpecs.aspx)

** w skład indeksu IDEX 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.

Najnowsze analizy zespołu 301 Carats

Czy warto inwestować w diamenty? Jakie jest ryzyko inwestycji i jak je ograniczyć? 
Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych znajdują się w  centrum inwestycji w 
diamenty.

Najważniejsze informacje o diamentach znajdują się w bazie edukacyjnej w tym miejscu.

https://pl.301carats.com/blogs/diamond-investment-center
https://pl.301carats.com/blogs/diamond-education-center

