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Rynek diamentów bezbarwnych
w I kw. 2022 r.
Wpierwszym kwartale tego roku ceny diamentówbezbarwnych kontynuowały wzrosty
rozpoczętew 2021 r. W ubiegłym roku na ceny diamentówbardzomocnowpłynęła globalna
inflacja oraz wysoki popyt na diamentową biżuterię. Oba czynniki są ze sobą połączone,
ponieważwielu konsumentów i inwestorówwobawie o spadekwartości pieniądza szukało (i
nadal szuka) aktywówmaterialnych dzięki, którymbędąw stanie ochronić swójmajątek.
Inwestorzy na całym świecie, w obawie przedwysoką inflacją kupują nieruchomości, złoto i
innemetale szlachetne, surowce oraz kamienie szlachetne głównie diamenty.

Ceny diamentówwykazują wysoką korelację z inflacją. Patrząc historycznie przez ponad 50%
czasu, kiedy na świecie była wyso ka inflacja ceny diamentów rosły. Obecniemamy tego
potwierdzenie, ponieważ jak zaprezentujemywdalszej części opracowania najpopularniejsze
indeksy (RAPI oraz IDEX) wzrosły.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za wzrostami cen diamentów jest wojna na Ukrainie.
Wielu inwestorów zaczęło postrzegać diamenty, jako atrakcyjna forma lokowania kapitału, ze
względu na ich cechy. Koncentracja olbrzymiej wartości i możliwość łatwego transportu
diamentów przemawiamocno do inwestorów, dlategowidzimy zwiększony popyt na te
kamienie szlachetne. Z tego powodu diamenty owyjątkowych cechach są obecnie trudno
dostępne.

Zapraszamy do kwartalnego podsumowania najważniejszych informacji z rynku
bezbarwnych diamentów.

contact@301carats.com +48 731 121 352 www.301carats.com



RapNet Diamond Index (RAPI)

Zmiana cen diamentów bezbarwnychwg. danych przedstawionych przez
RapNet Diamond Index (RAPI)* była bardzo silna.W I kwartale 2022 r.
najwięcej zyskały diamenty omasie 3 ct. W ciągu trzechmiesięcy cena tych
kamieni wzrosła o 14%. W ciągu roku, od 1 kwietnia 2021 r. do 1 kwietnia
2022 r. ceny omawianych diamentówwzrosły aż o 34,9%.

Równie dobrze spisywały się ceny diamentów bezbarwnych omasie 1 ct. W
I kwartale 2022 r. ceny tych kamieni szlachetnychwzrosły o 13,5%, a w ciągu
roku o 31%. Silny wzrost cenw obu kategoriach był zauważalny w
pierwszych tygodniach od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Obecnie
ceny się ustabilizowały, ale dynamiczny wzrost wmomencie rozpoczęcia
inwazji świadczy o inwestycyjnym charakterze przeprowadzanych
transakcji.

Słabiej w zeszłym kwartale radziły sobiemniejsze diamenty. Te omasie
0,5 ct zyskały 8,6%w przeciągu trzech pierwszychmiesięcy 2022 r., a od
1 kwietnia 2021 r. do 1 kwietnia 2022 r. 12,1%.

0,5 ct 1,0 ct 3,0 ct

8.6% 12.1% 13.5% 31.0% 14% 34.9%

I kw 2022 1.04.2021 - 1.04.2022

Wykres 1. RapNet Diamond Index (RAPI)

Źródło: Rapaport
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RapNet Diamond Index (RAPI)

Wciągu ostatnich 3 lat indeks RAPI dla diamentów 1 ct zyskał 34,63%.W tym
czasie inflacja w USAwzrosła o 12,24%.WPolsce inflacja wzrosła o 18,18%. Ceny
bezbarwnych diamentów reprezentowanych przez indeks RAPI wzrosły w
ostatnich 3 latach owięcej, niż inflacja w USA i Polsce. Z tego powodumożna
rozpatrywać diamenty jako aktywa, które warto posiadać w portfelu
inwestycyjnym. Nie tylko ochrona przed inflacją przemawia za tymi
kamieniami szlachetnymi.

Właściwości, które od zawsze charakteryzowały diamenty, czyli olbrzymia
wartość w niewielkim opakowaniu orazmożliwośćmobilności obecnie są
dostrzegane przez coraz większe grono.W obliczu wojny, kiedy trzeba jak
najszybciej opuścić swojemiejsce zamieszkania i zabrać jak najwięcejmajątku
diamenty stają się nieocenione. 5mln PLNw złocie ważyło na koniec I
kwartału 2022 r. około 19 kg. Tę samąwartośćmożna przechowaćw zaledwie
10 gramach diamentów (1 ct D/IF).
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Wykres 2. RapNet Diamond Index (RAPI) I kw 2019- I kw 2021

Źródło: Rapaport
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IDEX
Jednym z najbardziej popularnych indeksów śledzących zmiany cen
diamentów bezbarwnych jest indeks IDEX**. W I kwartale 2022 r. wzrósł o
10,81%, a w ciągu roku, od 1 kwietnia 2021 r. do 1 kwietnia 2022 r. o 26,12%.

W skład indeksu IDEXwchodzi znacznie więcej różnych diamentów, co
mocno odróżnia go od indeksu RAPI, który dotyczy diamentów
jednorodnych. Oba indeksy, niezależnie od siebie, potwierdzają kierunek, w
którym zmierzały ceny diamentów bezbarwnych.

10.81% 26.12%

I kw 2022 1.04.2021 - 1.04.2022

Wykres 3. Zmiana wartości indeksu IDEX

Źródło: IDEX
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IDEX
Indeks IDEX różni się zdecydowanie swoim składem od indeksu RAPI. Z
pewnością jest bardziej zróżnicowany, ponieważ analizuje również ceny
diamentóww 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 (1.04.2019 do 1.04.2022) zysk
34,63%.W analogicznym okresie IDEX osiągnął 26,02%. Różnica wwynikach
jest widoczna, ale wynika z innejmetodologii liczenia poszczególnych
indeksów. Bez względu, który indeks wybierzemy,można dostrzec, że ceny
diamentów znajdują się w trendzie wzrostowym.
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Wykres 4. IDEX I kw 2019 - I kw 2022

Źródło:IDEX

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

Indeks ułatwia określenie sentymentu na rynku tychwyjątkowych kamieni
szlachetnych.
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2022 rok upłynie pod hasłemwysokiej inflacji. Banki centralne na całym
świecie coraz bardziej dostrzegają ten problem. Ich działania są jednak
spóźnione i niewystarczające. Stopy procentowe są na poziomach dużo
niższych od inflacji, dlategow ujęciu realnym na bezpiecznych
instrumentach tj. obligacje skarbowe czy lokaty bankowe oszczędzający
tracą.

W celu ochrony swojegomajątku inwestorzy przenoszą swój kapitał do
aktywówmaterialnych jak nieruchomości, metale szlachetne oraz
kamienie szlachetne. Patrząc na dane historyczne, można dostrzec silny
związek wzrostu cen diamentów, czy złota (szczególnie w ujęciu PLN) z
inflacją. Jest to potwierdzone przez niezależne badanie Bank of America
Merrill Lynch, że podczas wysokiej inflacji wwiększości przypadków rosły
ceny diamentów.

Diamenty i inne kamienie szlachetne oraz złoto, czy srebro są chętnie
kupowane również ze względu na swójmaterialny charakter. To nie jest
cyfrowy zapis na konciemaklerskim lub bankowym, tylko coś fizycznego,
comożnaw każdej chwili zobaczyć i dotknąć.

2022 rok zaczął się pomyślnie dla
posiadaczy diamentów.
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* RapNetDiamond Index (RAPI) to indeks średnich zmian cenwUSD, 10%najlepszych ofert kupna
diamentówwkształcie brylantuw kolorzeD-H, czystości IF-VS2, z certyfikatemGIA i specyfikacji
przynajmniej A3 (https://www.diamonds.net/Prices/RapaportSpecs.aspx)

** w skład indeksu IDEXwchodzą bezbarwne diamentyw kształcie brylantu o różnych parametrach. Indeks
składa sięw 27,71% z diamentówomasie 1-1,5ct, kolorzeD-K i czystości IF-I1. 18,8% indeksu to diamenty o
masie 2-2,5ct, kolorzeD-K i czystości IF-SI3. 16,09% indeksu stanowią diamenty omasie 1,5ct, kolorzeD-K i
czystości IF-SI2.

Najnowsze analizy zespołu 301
Carats

Wsytuacji bardzo wysokiej inflacji powstaje pytanie, jakmożna uchronić
swójmajątek przed jej destrukcyjnymdziałaniem. Informacje o tym, które
aktywawarto posiadać, żeby obronić się przed działaniem inflacji, znajdują
się w tekście Jak ochronićmajątek w obecnej sytuacji?

Najważniejsze informacje o diamentach znajdują się w bazie edukacyjnej w
tymmiejscu.


