
Diamenty bezbarwne

Podstawy kupowania diamentów



Dlaczego diamenty

Diament to najtwardszy minerał występujący naturalnie w przyrodzie. Ludzie
cenili diamenty od czasów starożytnych. Przez wieki diament był oznaką władzy,
bogactwa i statusu społecznego. Starożytni Grecy cenili niezniszczalny kamień i
wierzyli w jego mistyczną moc. Na przestrzeni wieków częściowo zmieniła się
rola diamentów. Obecnie te wyjątkowe kamienie nadal służą jako materiał do
produkcji wyjątkowej biżuterii. Jednak mogą również zostać wykorzystane w
celu zabezpieczenia części posiadanego kapitału.

Diamenty od zawsze były ciekawą lokatą kapitału. Szczególnie teraz, kiedy
sytuacja polityczno-gospodarcza jest niestabilna, a wartość pieniądza coraz
niższa, diamenty na tle innych aktywów wypadają atrakcyjnie. Inflacja
przewyższa odsetki od bezpiecznych aktywów jak lokaty bankowe i obligacje
skarbowe. Spada tempo wzrostu gospodarczego, a inflacja utrzymuje się na
bardzo wysokich poziomach, więc każdy szuka sposobów na ochronę swojego
majątku. Oczywiste wydaje się lokowanie aktywów w dobrach materialnych
takich jak nieruchomości, metale szlachetne, kamienie szlachetne czy sztuka.

W obecnej sytuacji gospodarczej nabycie diamentów jest dobrym pomysłem,
dzięki któremumożna zabezpieczyć swój majątek. Jednak nie wszystkie są tak
samo cenne. Kamienie o odpowiedniej jakości są bardzo rzadkie, a ich unikalny
charakter determinuje cenę. Diamenty są tak wyjątkowe, że ciężko znaleźć dwa
identyczne, dlatego został przygotowany ten przewodnik po najważniejszych
cechach oszlifowanych diamentów.

Znajomość podstawowych parametrów diamentów oraz funkcjonowania rynku
diamentowego ułatwi wybór odpowiednich kamieni.

Życzymy udanej lektury,

Zespół 301 Carats
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Korzyści lokowania kapitału w diamentach

Diamenty są kupowane ze względu na wiele czynników. Najczęściej te
kamienie szlachetne nabywa się w celu ochrony wartości posiadanego
majątku. Obawa przed spadkiem siły nabywczej gotówki pcha inwestorów w
stronę dóbr trwałych, takich jak: nieruchomości, metale szlachetne i właśnie
diamenty. Patrząc na ceny historyczne diamentów, można zauważyć, że dobrze
radziły sobie w czasach wysokiej inflacji i kryzysów gospodarczych. Zaletą jaką
posiadają tylko diamenty na tle innych aktywówmaterialnych jest
przechowanie olbrzymiej wartości w niewielkim opakowaniu oraz możliwość
mobilności. Diamenty zapewniają również anonimowość swoim właścicielom i
ich spadkobiercom. Można je przechowywać w sejfie lub oprawić w biżuterię i
mieć zawsze przy sobie. Diamenty są dobrym zabezpieczeniemmajątku w
czasach wysokiej inflacji oraz konieczności szybkiego opuszczenia kraju.

Diamenty a dewaluacja pieniądza

Z powodu inflacji wartość pieniądza w czasie spada. Milion złotych, w obecnych
czasach, nie jest wart tyle samo, co 20 lat temu. Od 2000 r. siła nabywcza
polskiego złotego spadła o 38%. Z tego powodu trzymanie swojego majątku w
postaci gotówki, prowadzi do sukcesywnego zmniejszenia jego wartości.

Wykres 1. Siła nabywcza polskich konsumentów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Polityka pieniężna, jaką prowadzi NBP i inne banki centralne na całym świecie,
sprzyja dewaluacji pieniądza. Niskie stopy procentowe i olbrzymia podaż
pieniądza, za którą odpowiada NBP oraz luźna polityka fiskalna rządu mogą
doprowadzić do utrzymywania się wysokiej inflacji przez długi czas.
Oszczędzający nie mają powodów do zadowolenia, ponieważ oprocentowanie
lokat, jak również obligacji skarbowych, jest niskie i nie pozwala na zwiększenie
majątku. W ujęciu realnym - inwestor po prostu na nich traci.

W celu ochrony majątków inwestorzy przenoszą swój kapitał w stronę trwałych
dóbr, takich jak m.in.: nieruchomości, metale i kamienie szlachetne. W
powszechnej opinii takie aktywa bardzo dobrze trzymają wartość i zabezpieczają
majątek przed spadkiem siły nabywczej.

Niewielkie opakowania a wartość ogromna

Diamenty, podobnie jak inne aktywa rzeczowe, tj. nieruchomości i metale
szlachetne, dobrze radzą sobie w okresach wysokiej inflacji. W odróżnieniu od
nich, gromadzą olbrzymią wartość w bardzo małym opakowaniu. Cena
1-karatowego bezbarwnego diamentu, o czystości IF i kolorze D wynosi 22 000
USD (wg Rapaport). Średnia cena złota w 2021 r. kształtowała się na poziomie 1
799 USD za uncję.

Milion dolarów w złocie ważyłby 17,29 kg.
Milion dolarów w diamentach ważyłby tylko 9 gr.

Bez trudu majątek przechowywany w diamentach można schować w
kieszeni spodni i łatwo go przetransportować.
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Diamenty to mobilna inwestycja

Zabezpieczanie części majątku w postaci diamentówma dodatkową przewagę
nad innymi aktywami materialnymi. Kamienie szlachetne można w łatwy
sposób transportować i przekraczać z nimi terytorialne granice. W ten sposób
można wywieźć z kraju miliony dolarów. Przeniesione w inne miejsce diamenty
można wymienić na gotówkę. Nieruchomości nie da się przetransportować za
granicę, a metale szlachetne są po prostu za ciężkie i trudno przewozić je w
bagażu osobistym.

Diamenty pełnią nie tylko rolę zabezpieczenia na wypadek wojny, ale w
spokojnych czasach można w nich lokować część majątku i przekazać go
przyszłemu pokoleniu z zachowaniem pełnej anonimowości. Nie istnieje żadna
instytucja ani ośrodek, który prowadzi rejestry zawierające dane właścicieli
diamentów. Posiadacz diamentów, jak i ich spadkobiercy, cieszą się całkowitą
anonimowością.

Diamenty są wieczne

Diament posiada najwyższy stopień w skali twardości Mohsa. Diamenty ma
swoją wartość i ciężko go zarysować. Można go porysować tylko innym
diamentem. Diamenty są najtwardszym, naturalnymmateriałem na Ziemi. Bez
odpowiednich narzędzi trudno go uszkodzić.

Diamenty – inwestycja i ozdoba

Diamenty, podobnie jak dzieła sztuki, łączą praktyczne zastosowanie z aspektem
inwestycyjnym. Można je oprawić w biżuterię i nosić podczas dowolnych okazji.
W razie konieczności upłynnienia kamieni - wystarczy usunąć je z oprawy
biżuteryjnej. Łatwiej będzie sprzedać nieoprawione kamienie niż całą biżuterię.
Sprzedawany w ten sposób towar powinien zainteresować większe grono
potencjalnych nabywców, którzy mogą nie podzielać zainteresowania
projektem biżuterii. Samodzielne kamienie znajdą szersze grono odbiorców.
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Podział diamentów

Diamenty występują w różnej jakości i oczywiście w różnych wielkościach (od
mikroskopijnych drobinek do kilkudziesięciokaratowych okazów, które można
zobaczyć na aukcjach Sotheby’s). Można je podzielić ze względu na sposób ich
wykorzystania.

Wyróżniamy:

• diamenty o jakości przemysłowej, które w ujęciu ilościowym stanowią około
80% (90-91 mln karatów w 2020 r.) rocznego wydobycia. W ujęciu wartościowym
ich udział wynosi 20% (1,9 mld USD)

• diamenty o jakości jubilerskiej, które stanowią pozostałe 20% (22-23 mln
karatów w 2020 r.) i przeznaczone są głównie rynek jubilerski. W ujęciu
wartościowym ich udział wynosi 80% (7,6 mld USD).

Diamenty o jakości przemysłowej

Są to bardzo małe diamenty, których nie można wykorzystać w jubilerstwie.

Diamenty wykorzystuje się w przemyśle, ze względu na ich właściwości:

• Odporne na wysokie temperatury.
• Izolator prądu.
• Dobrze przewodzą ciepło.
• Najtwardszy naturalny minerał na świecie.

Diamenty o jakości jubilerskiej

Diamenty o jakości jubilerskiej można podzielić na:

• Diamenty komercyjne, wykorzystywane w jubilerstwie. W jubilerstwie
wykorzystuje się diamenty o jakości jubilerskiej, ale ich jakość nie musi
być tak wysoka, jak diamentów przeznaczonych na inwestycje.

Różnice są niewidoczne dla nagiego oka.

• Diamenty inwestycyjne.Wyjątkowe kamienie, o najwyższej jakości, mogą
służyć jako aktywa inwestycyjne. Są to bardzo rzadkie kamienie, których
podaż jest mocno ograniczona. Dotyczy to kamieni o najwyższej czystości,
które są idealnie bezbarwne i mają dużą masę. Takie diamenty nie trafiają
się często, dlatego ich ceny należą do bardzo wysokich, a sam kamień
bardzo dobrze trzyma wartość.
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Metoda oceny diamentów 4C

Każdy diament jest wyjątkowy – jednak nie każdy ma taką samą wartość.
Diamenty o bardzo dobrym szlifie, nieskazitelnej czystości, wspaniałej barwie i
znacznej masie należą do najrzadszych i ich cena jest najwyższa.
Najpopularniejszym systemem oceny diamentów jest metoda 4C.

4C to skrót pochodzący od pierwszych liter czterech angielskich słów:

• cut (szlif),
• clarity (czystość),
• colour (barwa),
• carat (masa).

Szlif przez część specjalistów uważany jest za najważniejszy parametrem. Inna
szkoła uważa, że każdy z parametrów 4C jest tak samo ważny.

Bez względu, które podejście jest prawidłowe należy podkreślić, że szlif jest
najbardziej złożonym ze wszystkich parametrów, a diamenty należy oceniać pod
kątem wszystkich składowych 4C. Diament w najlepszym szlifie, ale w bardzo
słabym kolorze i mocno zanieczyszczony będzie prezentował się źle. Warto
wybierać diamenty, które każdy z parametrów 4C ma w wysokiej jakości, a
znajomość tej metody ułatwi poruszanie się po rynku diamentów.
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Cut - Szlif

Bardzo ważny parametr, który często mylony jest z kształtem diamentu. Kształt
odnosi się do bryły diamentu, natomiast szlif określa jak dobrze diament został
wycięty z surowego kamienia i dotyczy jego:

• Symetrii. Ocena diamentu względem osi pionowej (główna oś symetrii) oraz osi
poziomych (pomocnicze osie). Symetria ma wpływ na siłę brylancji diamentu.

• Polerancji. Jakość wypolerowanych płaszczyzn diamentu, decydująca o
zewnętrznym i wewnętrznym odbiciu światła. Diament za słabo wypolerowany nie
wpuszcza do wewnątrz światła i go nie odbija. Sprawia wrażenie kamienia „bez
życia”. Słabo wypolerowany diament ma na swojej powierzchni mikro pory, które
mogą wchłaniać tłuszcz i inne zanieczyszczenia, powodujące trwałe uszkodzenia
kamienia.

• Proporcji. Wyrażony w procentach
stosunek poszczególnych
elementów budowy diamentu do
jego średnicy. Od uzyskanych
proporcji zależy jak dobrze załamuje
się światło wewnątrz diamentu. W
zależności od kształtu diamentu
inne będą jego idealne proporcje.

Szlif odnosi się do interakcji diamentu z padającym na niego światłem.

W diamencie, który jest oszlifowany idealnie, światło wpada do niego od góry,
załamuje się wewnątrz i wraca, co sprawia, że kamień lśni. Diament, który został
oszlifowany zbyt płytko lub głęboko - słabo odbija światło i gorzej się prezentuje.

Idealnie oszlifowany diament, pod wpływem światła, osiąga różne efekty
wizualne. Nieoszlifowany diament ich nie posiada.

• Brylancja (brilliance) - odnosi się do światła, które odbija się wewnątrz diamentu.
To właśnie sprawia, że kamień wydaje się lśnić. Promienie światła wpadają do
wnętrza kamienia, załamują się i wracają, czego efektem jest iskrzenie diamentu.
Efekt brylancji widać w diamentach najlepiej oszlifowanych. Te z gorszym szlifem
nie będą lśnić, ponieważ nie odbiją światła i będą wydawać się ciemniejsze.

• Dyspersja (fire) - występuje wtedy, gdy niektóre promienie białego światła
przechodzące przez diament, zostają rozbite na kolory widma światła. Białe
światło rozprasza się na wszystkie kolory tęczy.

• Scyntylacja (scintillation) – odnosi się do fasetek, które zaczynają błyszczeć, gdy
diament jest poruszany np. w przód i w tył. W zasadzie, podczas ruchu kamienia,
niektóre fasetki powinny wyglądać na ciemne, a inne migotać.
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Ze wszystkich parametrów 4C - szlif jest najbardziej złożonym i trudnym do
analizowania.

Instytut gemmologiczny GIA (Gemological Institute of America) wprowadził 5-
stopniową klasyfikację szlifu, który obecnie jest rynkowym standardem:

• Excellent – maksymalna brylancja i dyspersja. Odbija prawie całe światło
wpadające do diamentu, tworząc wyjątkowy blask.

• Very Good - prawidłowo odbija większość światła wpadającego do diamentu,
tworząc doskonałą brylancję i dyspersję. W normalnych warunkach
oświetleniowych wygląda bardzo podobnie do Excellent.

Kupując diamentową biżuterię, czy luźny diament w formie lokaty kapitału
należy wybierać jedynie takie, których szlif, symetria i polerancja jest na
poziomie co najmniej Very Good – te informacje znajdują się w certyfikacie
diamentu.

• Good - odbija większość światła
wpadającego do diamentu,
zapewniając ponadprzeciętny wygląd.

• Fair - pozwala na ucieczkę dużej części
światła wpadającego do diamentu
z boków lub dna, zmniejszając brylancję
i dyspersję.

• Poor - pozwala na ucieczkę większości
światła wpadającego do diamentu
z boków lub od dołu. Diament może
wydawać się zauważalnie matowy.
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Clarity – czystość

Diamenty powstały głęboko pod skorupą Ziemi, pod wpływem ekstremalnego
ciepła i ciśnienia. W większym lub mniejszym stopniu praktycznie wszystkie te
kamienie zawierają drobne niedoskonałości. Gdy występują wewnątrz, zwane
są inkluzjami. Jeśli występują na powierzchni, mówi się o tzw. skazie (z ang.
blemishes).

Czystość odnosi się do stopnia, w jakim występują te niedoskonałości.
Diamenty, które zawierają liczne lub znaczące inkluzje, czy też skazy, mają
mniejszą brylancję, ponieważ wady zakłócają ścieżkę przenikania światła przez
diament.

Pozycja inkluzji wpływa na to, jak łatwo można je zobaczyć. Diamenty tnie się
tak, aby inkluzje nie były widoczne, patrząc z góry, przez taflę (table – górna
część diamentu) oszlifowanego diamentu. Najlepiej, kiedy inkluzje znajdują się
pod fasetką (bazel) lub w pobliżu rondysty (girdle), ponieważ trudniej je
zobaczyć.

Skala stworzona przez GIA i stosowana na całym świecie określająca czystość
diamentu (w kolejności od najwyższej czystości do najniższej):

• FL (Flawless) - brak inkluzji i skaz pod 10-krotnym powiększeniem.
• IF (Internally Flawless) - brak inkluzji, ale skazy pod 10-krotnym

powiększeniemmogą być widoczne. Równie rzadkie, co FL.

• VVS1 i VVS2 (Very, Very Slightly Included) - niewielkie inkluzje, trudno
dostrzegalne nawet dla uzdolnionego eksperta pod 10-krotnym
powiększeniem. Najczęściej inkluzje w VVS1 są widoczne w pawilonie, a w
VVS2 w koronie diamentu.

• VS1 i VS2 (Very Slightly Included) – inkluzje widoczne pod 10-krotnym
powiększeniem, ale są małej wielkości. Nie widoczne dla „gołego oka”.

Diamenty od czystości VS w górę są najbardziej
popularne w biżuterii i jako lokata kapitału.
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• SI1 i SI2 (Slightly Included) – drobne Inkluzje są widoczne pod 10-
krotnym powiększeniem. Inkluzje w SI1 są często niewidoczne „gołym
okiem”, a w SI2 często są widoczne.

• I1, I2 i I3 (Included) – Inkluzje są widoczne nawet bez 10x powiększenia
i mogą wpływać na brylancję diamentu.

Carat – masa

W odróżnieniu od karata w złocie, określającego czystość kruszcu - karat w
przypadku diamentów określa masę. 1 karat to 0,2 grama. Mała masa
diamentów jest niewątpliwie dużą korzyścią dla każdego, kto chce przechować
majątek w małym opakowaniu i łatwo go przetransportować.

Złoto o wartości 5 mln PLN waży około 19 kg. Diamenty o tej samej wartości będą
ważyć tylko 11 gramów (54 diamenty, każdy o masie 1 ct D/IF).

W sytuacji zagrożenia można bardzo łatwo małą fortunę schować do kieszeni i
bez trudu wywieźć za granicę. Diamenty, które nabywa się w celu lokaty
kapitału warto wybierać od 1 ct w górę.

Warto pamiętać, że większe kamienie, o określonej masie (np. 2 ct) są więcej
warte, niż kilka kamieni mniejszych o tej samej łącznej masie (np. 0,5 + 0,7 + 0,8
ct), ponieważ duże diamenty występują rzadziej.

Przykład

Diament D/IF o masie 2ct kosztuje 92 tys. USD

Diamenty D/IF o łącznej masie 2ct (0,5+0,7+0,8ct) kosztują 17,9 tys. USD

0.25 ct

4.10 mm

0.50 ct

5.20 mm

0.75 ct

5.90 mm

1.00 ct

6.50 mm

1.50 ct

7.40 mm

2.00 ct

8.20 mm

5.00 ct

11.0 mm
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Colour - kolor

Kolor diamentu to jeden z najważniejszych paramentów przy ocenie
diamentów bezbarwnych i niezaprzeczalnie najważniejszy parametr w ocenie
diamentów w kolorach fantazyjnych.

Dla diamentów bezbarwnych została określona międzynarodowa skala barw.
Rozpoczyna się od litery D, która określa bezbarwność. Wraz ze wzrostem
obecności koloru etykietuje się je kolejno do litery Z, określającej diamenty z
domieszką żółtego lub brązowego koloru.

Diamenty są klasyfikowane kolorystycznie poprzez porównanie ich z
kamieniami o znanym kolorze przy kontrolowanym oświetleniu i precyzyjnych
warunkach oglądania.

Do celów lokaty kapitału najczęściej wybiera się diamenty w kolorach D, E
i F. Niższe kolory mogą być akceptowalne, jeżeli pozostałe parametry 4C
są bardzo dobre.

W biżuterii można wybierać kolory nawet z przedziału K-M, ponieważ można
sprytnie „poprawić” kolor kamienia w biżuterii, jeżeli używa się odpowiednich
metali.
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Fluorescencja

Pod wpływem światła UV niektóre diamenty (około 25–35%) fluoryzują, tzn.
emitują najczęściej niebieskawe światło. Rzadziej widoczny jest kolor zielony,
żółty, pomarańczowy lub czerwony. Po usunięciu źródła światła UV (np. lampy
fluorescencyjnej) diament przestaje emitować światło.

Fluorescencja spowodowana jest występowaniem w sieci krystalicznej
diamentów pierwiastków, które reagują na działanie promieniowania UV np.
azot.

Fluorescencja nie jest jednym z parametrów oceny
diamentu i nie wchodzi w skład metody 4C, która
określa jakość kamienia. GIA przyjmuje
fluorescencję, jako jeden z parametrów
identyfikacyjnych – czyli pomagających
odróżnić jeden diament od drugiego.

GIA wyróżnia 5 rodzajów fluorescencji:

• None – brak
• Faint – słaba
• Medium- średnia
• Strong –mocna
• Very Strong - bardzo mocna

Wpływ fluorescencji na cenę może być różny. Specjaliści nie są zgodni, czy
powinna ona podnieść jego wartość, czy obniżyć ją. Niektórzy uważają, że
występujące w kamieniach bezbarwnych silne zjawisko niebieskiej fluorescencji,
w przedziale kolorów D-F (całkowicie bezbarwne), może obniżyć wartość
diamentu.
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Cena diamentów bezbarwnych z silną fluorescencją jest najczęściej niższa od
tych bez fluorescencji

Fluorescencja może wpłynąć na przeźroczystość takiego kamienia i będzie on
bardziej zamglony od diamentu bez fluorescencji. W opinii niektórych
specjalistów sytuacja odwrotna zachodzi w diamentach o kolorach niższej
jakości.

Nabywcy płacą wyższe ceny za diamenty tego typu, ale fluoryzujące na
niebiesko, ponieważ uważają, że fluorescencja maskuje ubytek kolorystyczny.

Jak podaje Rapaport - w ostatnich latach kupujący nie interesowali się
kamieniami fluorescencyjnymi. Może to być spowodowane faktem, że
fluorescencja sprawia, że kolor kamienia wygląda lepiej, a niektóre laboratoria
mają tendencję do podnoszenia oceny koloru tych kamieni np. z M na L. W
przypadku kamieni o barwie od J do M- fluorescencja może mieć korzystny
wpływ na ocenę koloru i może spowodować wzrost ceny takiego kamienia.

Na niektórych rynkach np. w Singapurze odpowiednia fluorescencja może
podnieść ceny kamieni.

Poniższa tabela przedstawia premie/dyskonto ceny diamentów z fluorescencją
w relacji do kamieni bez fluorescencji.
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Jak oszacować cenę diamentu?

Wycena diamentów bezbarwnych opiera się na hurtowym cenniku Rapaport
Diamond Price List. Największe firmy handlujące diamentami raz w tygodniu
wysyłają raport o cenach transakcyjnych. Rapaport je gromadzi i agreguje.
Wynik przedstawia w każdy czwartek o północy.

Cennik jest powszechnie stosowany przez uczestników rynku diamentów do
szacowania ceny. Podane w raporcie ceny mogą być znacznie wyższe niż
rzeczywiste ceny transakcyjne.

W handlu diamentami najczęściej zawierane są transakcje z rabatem w
stosunku do cen z Rapaport Diamond Price List.

Diamenty, na które jest silny popyt lub mają wyjątkowe cechy, mogą być
sprzedawane ze znaczną premią do cen z listy. Najczęściej w przypadku dużych,
bardzo dobrze oszlifowanych diamentów.

Wielkość rabatów lub premii, w stosunku do listy, zależy od wielu czynników tj.
jakości kamienia i cięcia, warunków kredytów na danym rynku, specyfikacji i
płynności danego rynku. Kamienie, które trudniej sprzedać, będą miały większy
rabat, od tych, na które jest popyt.

Sam Raport nie jest cennikiem, w ścisłym znaczeniu, ale stanowi pomoc do
oszacowania wartości konkretnego diamentu bezbarwnego i służy jako punkt
wyjścia do negocjacji ceny.

Do znalezienia ceny każdego bezbarwnego diamentu wystarczą 3 kroki:

1. Sprawdź datę Rapaport Diamond Report, czy jest aktualna – cennik
aktualizowany jest co tydzień.

2. Następnie znajdź tabelę z odpowiednią masą np. diament o masie 1,25 ct
znajdzie się w tabeli 1.00 – 1.49 ct)

3.W kolumnach znajduje się czystość, a w wierszach kolor diamentu - na
przecięciu odpowiedniej kolumny i wiersza znajduje się cena.

UWAGA! Cena w Rapaport Diamond
Report podana jest zawsze za 1 ct.
Chcąc obliczyć cenę diamentu,
należy wynik z Raportu przemnożyć
przez jego masę.

Ceny w Rapaport podawane są w
setkach tj. odczyt z tabeli 121 oznacza
12 100 USD za karat.
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Najważniejsze podmioty na rynku diamentów

Instytuty Gemmologiczne przede wszystkim zajmują się certyfikowaniem
diamentów. Dokument każdej z poniżej wymienionych instytucji jest
gwarantem jakości i autentyczności nabywanego kamienia.

Najważniejsze ośrodki to:

1. GIA - Gemological Institute of America

Największy na świecie autorytet w dziedzinie diamentów. Założony w 1931 r.
działa jako fundacja non-profit, a jej wkład w standaryzację procesu klasyfikacji
diamentów i innych kamieni szlachetnych jest ogromny. W latach 40 XX wieku
GIA ustanowiła zasadę 4C oraz międzynarodowy system oceny diamentów
(International Diamond Grading SystemTM) do dziś światowy standard oceny
jakości diamentu używany przez wszystkich uczestników rynku.

2. IGI - International Gemological Institute

Największy na świecie instytut gemmologiczny, w skład którego wchodzi 18
laboratoriów zlokalizowanych na całym świecie. IGI jest jedynym ośrodkiem o
zasięgu globalnym, który ocenia i klasyfikuje nie tylko pojedyncze diamenty
bezbarwne i kolorowe, ale również biżuterię.

3. HRD Antwerp - Hoge Raad voor Diamant

Działa przy Wysokiej Radzie Diamentowej (HRD – Hoge Raad voor Diamant).
Główne laboratorium badawcze znajduje się w Antwerpii, a pozostałe w
Istambule i Bombaju. Instytut, oprócz oceny i klasyfikacji diamentów, zajmuje
się również szkoleniami oraz produkcją specjalistycznych urządzeń badawczych
i produkcyjnych na rzecz przemysłu i światowego handlu diamentami.

Certyfikat - zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat diamentu.

Kupno diamentu z certyfikatem innego instytutu, niż wymienionego wyżej
obarczone jest sporym ryzykiem. Przekazując taki kamień do ponownej
certyfikacji do GIA, HRD lub IGI może okazać się, że ma gorsze parametry, niż
były podane w dokumencie. Kupno diamentu bez certyfikatu jest najbardziej
ryzykowne.
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Rapaport Group

Organizacja założona w 1976 r. działająca w 118 krajach zrzeszająca ponad 20 tys.
klientów. Rapaport Group zajmuje się wieloma różnymi dziedzinami związanymi
z rynkiem diamentów. Najbardziej znaną, i cenioną usługą jest Rapaport Price
List - cennik hurtowy bezbarwnych diamentów publikowany w każdy czwartek.
Jest głównym źródłem informacji o cenach bezbarwnych diamentów w handlu
diamentami.

Powszechnie stosowany przez uczestników rynku, służy do szacowania cen
bezbarwnych diamentów. Rapaport Price List nie dostarcza cen transakcyjnych,
ale raczej wskazówki, jak ceny poszczególnych bezbarwnych kamieni mogą się
kształtować. Raport jest punktem wyjścia do negocjacji i podstawą do
oszacowania wartości diamentu. Ostateczne ceny transakcyjne mogą znacząco
się różnić od podawanych przez Rapaport Price List ze względu na siłę
negocjacyjną sprzedających lub kupujących oraz samych parametrów
bezbarwnego diamentu. Na ostateczną cenę wpływać będzie jakość kamienia i
cięcia, warunki oprocentowania, specyfikacja i lokalizacja rynku oraz płynność
danego diamentu. Łatwiejsze diamenty do sprzedania będą miały ceny zbliżone
do listy, a trudniejsze w sprzedaży będą wystawiane z większym dyskontem.

Ceny transakcyjne mogą być ustalone z dyskontem (poniżej cen z listy) lub
premią (powyżej cen z listy). W handlu bezbarwnymi diamentami najczęściej
zawiera się transakcje z dyskontem (rabatem) w stosunku do listy. Ceny z premią
najczęściej występują w przypadku kamieni deficytowych lub na których pojawił
się popyt spekulacyjny. Są to duże, bardzo dobrze oszlifowane diamenty.
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301 Carats to dedykowana platforma, która świadczy usługi sprzedaży
diamentów. 301 Carats, jako biuro diamentowe, oferuje pełen wachlarz
diamentów, zarówno bezbarwnych, jak i kolorowych, w bardzo
korzystnych cenach - co jest szczególnie istotne przy zakupie diamentów
w celach lokaty kapitału.

Należy też podkreślić fakt, iż w naszej grupie kapitałowej znajduje się
belgijska spółka diamentowa Monte Carlo Diam, dzięki której mamy
dostęp do najlepszej jakości diamentów z całego świata. 301 Carats
umożliwia zakup w pełni online lub podczas osobistych spotkań w jednym
z naszych biur w Antwerpii, Szczecinie lub Poznaniu.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem +48 731 121 352 lub mailowo na
adres contact@301carats.com

ODWIEDŹ STRONĘ
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