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CZY KOLOROWE DIAMENTY
SĄWYJĄTKOWE?

Diamenty bezbarwne są dość powszechne. Stanowią większość wydobycia. To diamenty
kolorowe są bardzo rzadkie. Nie ma dokładnych danych, jeżeli chodzi o strukturę wydobycia
poszczególnych kolorów. Jednak na rynku diamentów powszechna jest opinia, że na

wydobyte 1 000 karatów diamentów bezbarwnych przypada 1 karat diamentów
kolorowych (0,1%). Niektórzy podają nawet 1 na 10 000. Im rzadszy jest diament (choć dotyczy to
każdego aktywa np. kart kolekcjonerskich, znaczków pocztowych i monet), tym jego cena jest

wyższa.

The Fancy Color Research Foundation szacuje, że tylko 3% diamentów, które trafiają do
laboratoriów certyfikujących, to diamenty kolorowe. Są one niezwykle rzadko spotykane.

Kamień, który ma unikatowe cechy, będzie silniej pożądany. Większe zainteresowanie przełoży się
na wyższą cenę.

Kamienie kolorowe są niepowtarzalne. W odróżnieniu od bezbarwnych bardzo trudno (wręcz
niemożliwe) jest znaleźć dwa takie same diamenty. To dodatkowo podnosi ich wartość.



DIAMENTYW KOLORACH
FANTAZYJNYCH
Najważniejszym paramentem służącym do wyceny kolorowych diamentów jest ich barwa.
Instytut GIA rozpoznaje 27 różnych barw dla fantazyjnych kolorowych diamentów.
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Najwyższą wartością cechują się
diamenty: czerwone, niebieskie i
różowe. Te ostatnie są wyjątkowo
unikatowe – ponieważ w związku z

zamknięciem kopalni Argyle,
wydobywającej 90% tych niezwykle

rzadkich diamentów wkrótce przestaną
one być dostępne na rynku pierwotnym.

Zakup biżuterii diamentowej z tym
niezwykłym cudem natury może więc

okazać się doskonałą inwestycją.



DIAMENTYW KOLORACH FANTAZYJNYCH
Diamenty występują w następujących kolorach: Yellow (żółty), Green (zielony), Blue (niebieski), Purple (fioletowy), Red (czerwony) i Orange

(pomarańczowy). Można spotkać również diamenty w innych kolorach tj. Black (czarny), Grey (szary), Pink (różowy) i Brown (brązowy).
Kamienie mają jeden kolor lub zawierają domieszkę drugiego. Jeden kolor jest dominujący i występuje on jako ostatni człon w nazwie

diamentu.

[1] Yellow Orange – (żółty pomarańczowy) – kolory występują niemal w identycznych proporcjach z przewagą pomarańczowego.
Dodatkowo, jeżeli pierwszy kolor to zdrobnienie koloru podstawowego, np. Greenish (zielonkawy), to udział tego pierwszego koloru w

ostatecznej barwie diamentu jest nieznaczny.

[2] Greenish Yellow – (zielonkawy żółty) – dominującym kolorem jest żółty, a zielony jest jedynie domieszką barwy dominującej. Zakłada się,
że udział barwy podstawowej to minimalnie około 75% ostatecznego koloru, a domieszki maksymalnie około 25%. Istnieją jeszcze bardziej

skomplikowane nazwy diamentów zawierające nawet 3 kolory.

[3] Brownish Orangy Yellow – (brązowawy pomarańczowawy żółty) – najmniej w tym diamencie jest koloru brązowego, a najwięcej żółtego.
Można przyjąć, że koloru z końcówką -ish jest do 25%, z końcówką -y do 50%, a dominującego, bez żadnego zdrobnienia do blisko 100%.
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KOLOR

Czarny Za czarny kolor odpowiadają grafit, piryt lub hematyt w sieci krystalicznej diamentu.

Niebieski Kolor niebieski powstaje w momencie zastąpienia atomów węgla borem. Jeden atom boru na
milion atomów węgla tworzy widoczny kolor niebieski w diamencie.

Brązowy W wyniku przemieszczania się atomów węgla w sieci krystalicznej diamentu, powstaje kolor
brązowy. Jeden z najpopularniejszych.

Zielony Bardzo rzadkie. Kolor powstaje w wyniku wysokiego promieniowania. Promieniowanie wybija
atomy węgla z ich pozycji w sieci krystalicznej diamentu. Kolor zielony powstaje również w wyniku
obecności niklu, wodoru lub azotu w krysztale diamentu.

Pomarańczowy Nie zidentyfikowano przyczyny, która odpowiada za powstanie tego koloru.

Różowy Rzadki, naturalny kolor diamentów. Powstał w wyniku poddawania diamentu olbrzymim
naciskom wewnątrz Ziemi. Naprężenia, jakim kamień był poddany, powodują przemieszczanie
się atomów węgla wewnątrz kryształu diamentu.

Purpurowy Prawdopodobnie powstał w wyniku pojawienia się w sieci krystalicznej diamentu izotopu
wodoru (H3) i azotu (N3).

Czerwony Niezwykle rzadkie. Najcenniejsze bez dodatkowego koloru. Kolor czerwony, podobnie jaki różowy,
powstał w wyniku naprężenia wewnątrz Ziemi, które zdeformowało sieć krystaliczną diamentu.

Fioletowy Powstaje w wyniku pojawienia się atomów wodoru w sieci krystalicznej diamentu.

Żółty Jest najczęściej spotykanym kolorem. Powstał w wyniku zastąpienia atomów węgla, atomami
azotu w sieci krystalicznej diamentu.

POCHODZENIE

PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA BARWY W KOLOROWYCH DIAMENTACH

DIAMENTYW KOLORACH FANTAZYJNYCH



RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH -
INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM

Najbardziej popularne są żółte diamenty. Szacuje się, że stanowią 76% wydobycia wszystkich diamentów kolorowych.

Jak podaje FCRF najczęściej na rynek trafia diament (dane dotyczą kamieni powyżej 1 karata) o intensywności Fancy Light,
czystość VS1, masie 1–1,50 karata w kształcie poduszki (cushion/radiant). Rocznie pojawia się takich kamieni około 1 300–1 700. Ich

cena waha się od około 3 tys. USD/ct do 4,7 tys. USD/ct u sprzedawców detalicznych. Widełki cenowe wynikają z tego, że każdy diament jest
inny.

Na cenę kamienia, w pierwszej kolejności, wpływa barwa (color). Następnie jest to kolejno czystość (clarity), masa (carat) oraz szlif (cut). Są
to parametry metody 4C Najbardziej wartościowe diamenty będą miały bardzo intensywne barwy (diamenty kolorowe) lub brak zabarwień

(diamenty bezbarwne) i najwyższą czystość.

Diamenty powstały głęboko pod Ziemią pod wpływem ekstremalnego ciepła oraz ciśnienia i w większym lub mniejszym stopniu
praktycznie wszystkie zawierają wewnątrz drobne niedoskonałości - zwane inkluzjami, lub te na powierzchni, tzw. skazy (z ang. blemishes).

Czystość odnosi się do stopnia, w jakim występują te niedoskonałości.



Naturalnie te o większej masie są cenniejsze. Przy tych samych parametrach 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).

Żółty diament, o tych samych parametrach, co wcześniej, ale o większej masie, w przedziale 2–2,99 karata będzie bardziej unikatowy.
Rocznie na rynek trafia około 230 -290 podobnych kamieni. Mniejsza dostępność znacząco wpływa na cenę. U sprzedawców detalicznych
waha się ona między 3,3 tys. USD/ct, a 6,4 tys. USD/ct. To pokazuje, że masa kolorowych kamieni ma bardzo duże znaczenie. Wzrost o 1 karat

przekłada się na wzrost ceny o 10–36% za karat.

Większe dysproporcje będą zachodzić przy większych kamieniach. Przy tych samych cechach, ale masie w przedziale 3–3,99 karata, cena za
karat żółtego diamentu u sprzedawców detalicznych wynosi 4,3 tys. USD/ct do 7,3 tys. USD/ct. Cena wynika z ich bardzo unikalnego

występowania. Na rynek trafia rocznie tylko 180 – 240 takich diamentów.

RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH -
INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM



RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH
- INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM

KOLOR ZÓŁTY

Intensywność

Tabela 1. Wpływ unikatowości na cenę kamienia

Źródło: FCRF

Fancy Light

Czystość VS1

Cushion/Radiant

Masa (w ct) 1 – 1.50 2 – 2.99 3 – 3.99

Podaż roczna 1,300 – 1,700 230 – 290 180 – 240

Cena
detaliczna 1 ct

3 – 4.7
tys. USD

3.3 – 6.4
tys. USD

4.3 – 7.3
tys. USD

Kształt



Z powodu zamknięcia kopalni Argyle w Australii, skąd pochodziło 90% podaży różowych
diamentów, silnie ograniczona dostępność nowych kamieni będzie dodatkowym

czynnikiem, który wpłynie na ich wyższą cenę.

RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH
- INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM

Rzadziej spotykane są niebieskie i różowe diamenty, które stanowią odpowiednio 0,5% i 5%
wydobycia. Ich cena będzie odpowiednio wyższa od kamieni żółtych.

Najbardziej popularny, wśród trudno dostępnych niebieskich diamentów, jest 1–1,50 karatowy
kamień w kształcie poduszki (cushion/radiant) o czystości IF, VVS1, lub VS1 i intensywności

koloru Light, lub Fancy Light. Diamentów o takich parametrach trafia na rynek kilka w ciągu roku.
Mówimy o najbardziej popularnym z niebieskich kamieni. Takie diamenty na rynku detalicznym

kosztują nawet 100 tys. USD za karat. Diamenty o większej masie, powyżej 2 karatów trafiają się raz
na 5-6 lat. Kamienie powyżej 11 karatów pojawiają się raz na 25 lat lub rzadziej.



RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH
- INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM

DEFICYT RÓŻOWYCH DIAMENTÓW
Na rynku ceny różowych diamentów od kilku lat dynamicznie rosły. Do najczęściej
pojawiających się na rynku różowych kamieni należał 1 – 1,50 karatowy w kształcie
poduszki (cushion/radiant) diament o intensywności Fancy Light i czystości VS1. Rocznie
trafia na rynek od 23 do 27 takich kamieni. Ich cena na rynku detalicznym waha się między 62, a
66 tys. USD za karat.

DIAMENTY SĄ DROGIE, PONIEWAŻ SĄ RZADKIE
W porównaniu do innych kamieni szlachetnych diamenty są jednymi z najbardziej
popularnych. Jednak te, o odpowiedniej jakości, które nadają się do wyrobów jubilerskich
lub jako aktywo do inwestowania, są bardzo rzadkie.

Większość wydobywanych kamieni, ze względu na swoje cechy, nadaje się jedynie do
przemysłowego wykorzystania. Około 20% może zostać użyta do produkcji wyrobów
jubilerskich, dlatego nie wszystkie diamenty są wartościowe i drogie.

Kolorowe diamenty nie są często spotykane. Jedynie co tysięczny karat
(niektórzy podają, że nawet jeden na dziesięć tysięcy) wydobywany na świecie
jest kamieniem kolorowym.

Do najbardziej unikatowych, wśród kolorowych diamentów, należą te o barwie niebieskiej
i różowej. Z powodu nieczęstego występowania ich ceny są bardzo wysokie. Popyt na nie ciągle
rośnie, głównie wśród konsumentów z Azji i Ameryki Północnej, a podaż sukcesywnie spada.
Rosnąca luka popytowo–podażowa oraz unikatowy charakter mocno napędza cenę.



RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH
- INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM

Tabela 2. Rzadkość występowania wybranych diamentów

KOLOR BLUE PINK YELLOW

Intensywność

Źródło: FCRF

Fancy Light

Czystość VS

Cushion

Masa (w ct) 1 ct

Unikatowość
wśród Fancy
ColourDiamonds

1 na 60 000 1 na 2 000

2 – 4
diamenty rocznie

23 – 27
diamentów rocznie

1 300 – 1 700
diamentów rocznie

Kształt

Częstotliwość
pojawiania się
nowego diamentu
na rynku

1 na 40



RYNEK DIAMENTÓW KOLOROWYCH
- INWESTYCJA Z POTENCJAŁEM
MIEJSCA WYDOBYCIA KOLOROWYCH DIAMENTÓW
Tabela 3. Główne miejsca wydobycia kolorowych diamentów

KOLOR DIAMENTU

Black

* kopalnia została zamknięta w 2020 r.

Blue

Brown

Green

Orange

Pink

Purple

Red

Yellow

Centralna Afryka

KRAJ

Australia (Argyle)*, Borneo, Brazylia, Centralna Afryka, Południowa
Afryka, Indie

Australia (Argyle)*, Angola, Borneo, Brazylia, Kongo

Borneo, Centralna Afryka

Kongo

Australia (Argyle)*, Borneo, Brazylia, Centralna Afryka

Sybir, Australia (Argyle)*

Australia (Argyle)*, Brazylia

Angola, Brazylia, Borneo, Centralna Afryka, Kongo, Sierra Leone



INWESTOWANIEWDIAMENTY

Istnieje wiele czynników, dla których inwestorzy zwracają uwagę na diamenty. Najczęściej nabywają je w celu ochrony wartości posiadanego
majątku. Inną przyczyną jest obawa przed utratą siły nabywczej pieniądza. To ona pcha inwestorów w stronę trwałych dóbr, takich jak:

nieruchomości, metale szlachetne i właśnie diamenty.

POWODY INWESTOWANIA W DIAMENTY
• Stabilny wzrost cen diamentów - popyt na diamenty rośnie, a ich wydobycie stale maleje. Prognozy wskazują, że w 2030 r. luka popytowo
podażowa nieoszlifowanych diamentów wyniesie 159 mln karatów, a w 2050 r. 278 karatów. Jeszcze w 2014 r. podaż równoważyła popyt. Oczekuje

się, że ten niedobór, w nadchodzących latach, spowoduje wzrost cen diamentów.

• Walory inwestycyjne i praktyczne - 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.

Można również sprzedać gotową biżuterię – jest to trudniejsze, ale daje możliwość zwiększenia zysku.
• Przekazanie majątku - diamenty mają swoją wartość i są praktycznie niezniszczalne. Mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom, jako lokata

kapitału. Dodatkowo zapewniają anonimowość zarówno posiadaczy, jak i ich spadkobierców, ponieważ nie istnieje żadna instytucja ani
ośrodek, prowadzący rejestry zawierające dane właścicieli diamentów.

• Trwałość – diament można zniszczyć tylko innym diamentem.



INWESTOWANIE
WDIAMENTY
Każda inwestycja niesie za sobą ryzyko. Aby je zminimalizować należy pamiętać o 10-ciu zasadach
inwestowania w diamenty.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY INWESTOWANIA W DIAMENTY:

• Diamenty są niepowtarzalne. Każdy kamień jest inny i wymaga indywidualnej oceny.
• Niezbędna jest podstawowa wiedza nt. diamentów. 4C to tylko początek.
• Dywersyfikacja diamentów. W kolekcji powinny znajdowały się diamenty o różnych parametrach.
• Przed zakupem należy porównać ceny oferowane przez różnych sprzedawców. Korzystnej będzie
kupować kamienie przez Internet, ponieważ ceny najczęściej będą niższe.

• Warto nabywać rzadkie i pożądane diamenty do kolekcji.
• Najrzadsze są diamenty kolorowe. Kształt diamentu będzie ważny przy późniejszej sprzedaży.
• Łatwiej będzie upłynnić bezbarwny diament w kształcie brylantu, niż serca.
• Kupowanie tylko certyfikowanych diamentów.
• Diament kupiony w celach inwestycyjnych nie powinien być oprawiony w biżuterię, ponieważ
łatwiej będzie go wtedy sprzedać. Diament w biżuterii będzie droższy niż ten sam kamień nabyty
osobno.

• Diamenty są inwestycją średnio i długoterminową (5-7 lat).




