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Rynek diamentów bezbarwnych
w I półroczu 2022 r.
Pierwsze półrocze 2022 r. było pełne emocji na rynku diamentówbezbarwnych.Wzrost cen
na indeksach diamentowych, zapoczątkowanyw 2020 r. był dalej kontynuowany. Na
początku roku ceny rosły zewzględu na uzupełnianie zapasówprzez jubilerów, zwiększony
popyt na diamentową biżuterię na głównych rynkach (USA, Chiny, Indie) oraz rosnącą
inflację.Wielu konsumentów oraz inwestorów z powodu spadającej siły nabywczej pieniądza
zaczęło lokować kapitał w aktywamaterialnem.in. w diamenty.

Silnym czynnikiem, który spowodował gwałtownywzrost diamentówbyła inwazja Rosji na
Ukrainę.WmomenciewybuchuwojnywUkrainie ceny diamentówwystrzeliły. Obecnie
sytuacja uspokoiła się i cenywróciły do poziomów sprzedwojny. Jednakwnadchodzących
miesiącachwidzimy kilka czynników, któremogą spowodować kontynuacjęwzrostu cen
diamentów.

Inwazja Rosji na Ukrainę spotkała się zmocną reakcją USA, Unii Europejskiej orazWlk.
Brytanii. Na rosyjskich oligarchów i przedsiębiorstwa nałożono sankcje i zakazano
sprowadzania rosyjskich towarów i surowców. Dotknęło to również potentata na rynku
diamentówAlrosa, który odpowiadał za około 1/3 podaży diamentów. Na najważniejszych
rynkach niemożna nabywać diamentówwydobytych z kopalń Alrosa.

W tym rokuwUSA odbędzie się rekordowa liczba ślubów. Zakazane jest tam kupowanie i
sprzedawanie rosyjskich diamentów, więc przy ograniczonej podaży cenymogą zacząć
rosnąć.

Zapraszamy do podsumowania najważniejszych informacji I półrocza 2022 r. na rynku
diamentówbezbarwnych.



Podaż diamentów

Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę USA całkowicie zakazały sprowadzania rosyjskich
diamentów. Jako że rynek USA to największy rynek zbytu diamentowej biżuterii (odpowiada
za ponad 50%popytu), decyzja ta będziemiećwpływ na ceny diamentów.

Amerykańskie ograniczeniawpływają na cały rynek. Indie, któremiały olbrzymie zapasy
rosyjskich diamentów zostały postawionew ciężkiej sytuacji. Jest to kraj, który szlifuje 90-95%
wszystkich diamentówna świecie, więc brakmożliwości wysyłania ich doUSA rodzi pewne
problemy. Indie będą starały się wysyłać diamenty zamiast do USA i Europy do Chin i na
BliskiWschód, ale te rynki nie są tak chłonne jak USA i Europa - Chiny i BliskiWschód
odpowiadają za około 18-20% popytu na diamentową biżuterię.

Indie sąw potrzasku. Z jeden stronymają silne związki gospodarcze z Rosją, a z drugiej
obawiają się, że pośrednio uderząw nie sankcje, które Zachód nałożył na Rosję. Jeżeli Indie
przestaną szlifować rosyjskie diamenty,możliwy jest wzrost cen diamentówwokolicy lipca.

Popyt na diamenty

W I półroczu 2022 r. popyt pozostawał silny. Na rynku amerykańskich szykuje się w tym
sezonie najwięcej ślubów od 40 lat. Szacuje się, że odbędzie się ich około 2,5mln. Popyt na
tym rynku rośnie. Cowięcej, jeszcze przed ogłoszeniem zakazu sprowadzania rosyjskich
diamentów, klienci pytali się o ich pochodzenie i nie chcieli kupować tych z Rosji. Rosja
odpowiadała za 1/3 podaży, więc przy rosnącympopycie i spadku podażyw drugiej części
rokumożliwe sa dalszewzrosty cen diamentów.

Patrząc całościowo na rynek, to właśnie konsumenci z USA odpowiadają za rosnący popyt. Z
drugiej stronywChinach popytmaleje zewzględu na restrykcje covidowe, comoże
doprowadzić do problemuw Indiach, które gdzieśmuszą sprzedać zapasy rosyjskich
diamentów. Nie sprzedadzą ich doUSA lubWlk. Brytanii i jedynymkierunkiem zostają Chiny
lub BliskiWschód.Wmomencie poluzowania obostrzeń covidowychwChinach popyt
powinien się zwiększyć.

Jubilerzy zmniejszają swoje zapasy i kupują nowe diamenty. Największe firmywydobywcze
m.in. DeBeers i Petra Diamonds, która 30 czerwca zakończyła rok fiskalny, raportują żew
porównaniu z poprzednim rokiem fiskalnym (czerwiec 2021 – czerwiec 2020) ceny tych
samych kategorii diamentówwzrosły o 42%.

Na popytmiała wpływ równieżwysoka inflacja.Wraz z rosnącą intensywnie inflacją
konsumenci i inwestorzy zaczęli szukać aktywów, któremogą ochronić ichmajątki. Jednym z
beneficjentów rosnącej inflacji są diamenty. Kupujący zaczęli nabywać te kamieniew obawie
przed utratą siły nabywczej pieniądza. Ponieważ diamenty są pozytywnie skorelowane z
inflacją (ich cenywzrastają, kiedy inflacja rośnie), przy dalszychwzrostach inflacji można
oczekiwaćwzrostów cen diamentów.



RapNet Diamond Index (RAPI)

Zmiana cen diamentów bezbarwnychwg. danych przedstawionych przez
RapNet Diamond Index (RAPI)* była znacząca.W I półroczu 2022 r.
najwięcej zyskały diamenty omasie 3 ct. W ciągu pierwszych sześciu
miesięcy 2022 r. ich cenawzrosła o 9,7%. W ciągu roku, od 1 lipca 2021 r. do
1 lipca 2022 r. ceny omawianych diamentówwzrosły aż o 22,2%.

Równie dobrze spisywały się ceny diamentów bezbarwnych omasie 1 ct.
W I półroczu 2022 r. ceny tych kamieni szlachetnychwzrosły o 7,4%, a w
ciągu roku o 16,8%.

Słabiej w zeszłym półroczu radziły sobiemniejsze diamenty. Te omasie
0,5 ct zyskały 4,1%w przeciągu sześciu pierwszychmiesięcy 2022 r., a od
1 lipca 2021 r. do 1 lipca 2022 r. o 5%.

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

4.1% 5% 7.4% 16.8% 9.7% 22.2%

I półrocze 2022 r. 1.07.2021 - 1.07.2022

Wykres 1. RapNet Diamond Index (RAPI)

Źródło: Rapaport

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



RapNet Diamond Index (RAPI)
Wciągu ostatnich 3 lat indeks RAPI* dla diamentów 1 ct zyskał 27,34%. Na
koniecmaja 2022 r. 3-letnia inflacja w USAwyniosła 14,14%.WPolsce 3-letnia
inflacja na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 24,67%. Ceny bezbarwnych
diamentów reprezentowanych przez indeks RAPI wzrosły w ostatnich 3 latach
owięcej, niż inflacja w USA i Polsce. Indeks RAPI wyrażony jest w USD.W ciągu
3 lat przeliczając go na PLNwzrósł o oszałamiające 53%.

Zachowanie się cen indeksu RAPI 1 ct w ciągu ostatnich 3 lat, czyli w okresie
wysokiej inflacji wskazuje, że diamenty pozostają aktywem, których cena
rośnie co najmniej o stopę inflacji. Nie tylko ochrona przed inflacją przemawia
za tymi kamieniami szlachetnymi.

Do diamentów przekonują również ich wyjątkowewłaściwości, 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 okazują się bardzo praktyczne. Schowanie olbrzymiegomajątku do
kieszeni i szybka ucieczka z kraju, dzięki diamentomnie jest problemem.
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Wykres 2. RapNet Diamond Index (RAPI) I półrocze 2019- I półrocze 2022

Źródło: Rapaport



IDEX
Jednym z najbardziej popularnych indeksów śledzących zmiany cen
diamentów bezbarwnych jest indeks IDEX**. W I półroczu 2022 r. wzrósł
o 6,05%, a w ciągu roku, od 1 lipca 2021 r. do 1 lipca 2022 r. o 15,86%.

W skład indeksu IDEXwchodzi znacznie więcej różnych diamentów, co
mocno odróżnia go od indeksu RAPI, który dotyczy diamentów bardziej
jednorodnych.

Oba indeksy, niezależnie od siebie, potwierdzają kierunek, w którym
zmierzały ceny diamentów bezbarwnych.

6.05% 15.86%

I półrocze 2022 r. 1.07.2021 - 1.07.2022

Wykres 3. Zmiana wartości indeksu IDEX

Źródło: IDEX

** 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.



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 (1.07.2019 do 1.07.2022) zysk 27,34%.
W analogicznym okresie IDEX osiągnął 21,40%. Różnica wwynikach jest
widoczna, ale wynika z różnicy w diamentach, jakie brane są do podstawy
obliczeń każdego z tych indeksów. Bez względu, który indeks wybierzemy,
można dostrzec, że ceny diamentów znajdują się w trendzie wzrostowym.
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Wykres 4. IDEX I półrocze 2019 - I półrocze 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.



Pierwsze 6miesięcy 2022 roku było bardzo udane dla właścicieli
diamentów. Cena dolarowa 1 ct brylantów reprezentowana przez indeks
RAPI wzrosła o 7,4%. Indeks IDEX, który w swoim składziema diamenty o
zróżnicowanych parametrachwzrósł o 6,4%. Tyle w ujęciu dolarowym. Z
perspektywy polskiego inwestora, jeżeli zmiany przedstawimyw ujęciu
złotówkowym, to wzrosty wyniosły 19,41% i 18,30% odpowiednio na RAPI i
IDEX.

W najbliższym czasie szansa na dalsze wzrosty cen diamentów jest duża. Z
jednej strony podaż została ograniczona przez zakaz handlu diamentami
rosyjskimi na terenie USA iWlk. Brytanii. Z drugiej strony konsumenci w
USA generują w tym rokuwysoki popyt na biżuterię diamentową. Co
ważne, ceny diamentów są silnie powiązane z inflacją. Jeżeli utrzyma się
ona nawysokich poziomach, tomożliwy jest dalszy napływ kapitału na
rynek diamentów.

Czym szybciej zostaną zniesione ograniczenia covidowewChinach, tym
szybciej ten rynek pozytywnie wpłynie na popyt i przyczyni się dowzrostu
cen. Im dłużej trwają restrykcje, tym dłużej popyt oparty jest głównie na
amerykańskich konsumentach.

Pierwsza połowa 2022 rok była udana
dla posiadaczy diamentów.

Najnowsze analizy i publikacje
zespołu 301 Carats

Zespół 301 Carats przygotował Poradnik kupowania diamentów, w którym
znajdują się praktyczne informacje o diamentach ułatwiające wybór
odpowiedniego kamienia.

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



POZNAŃ

ul. Wroniecka 24, 61-740, Polska

SZCZECIN

ul. Śląska 43A, 70-431, Polska

POROZMAWIAJMY W
BIURZE DIAMENTOWYM

Umów spotkanie z naszym Ekspertem ds. Diamentów
+48 571 396 395 / contact@301carats.com

www.301carats.com



Każdy diament oferowany przez 301 Carats certyfikowany jest przez jeden z trzech najbardziej renomowanych

instytutów gemmologicznych. Ponad 10-letnie doświadczenie w handlu diamentami oraz dedykowany Dział

Analiz Rynkowych pozwalają na udzielenie Klientom odpowiedniego wsparcia na każdym etapie procesu

zakupowego - od wyboru konkretnych kamieni, aż po pomoc w ich sprzedaży. Klienci mogą skorzystać z

nowoczesnej platformy zakupowej on-line, codziennie aktualizowanej bazy ponad 2000 wyselekcjonowanych

diamentów przechowywanych w skarbcach w Polsce i Antwerpii lub spotkać się osobiście z Ekspertem ds.

Diamentów, w jednym z naszych Biur Diamentowych w Belgii lub w Polsce.

Wszystkie diamenty w ofercie 301

Carats są certyfikowane przez GIA,

IGI oraz HRD.

CERTYFIKOWANE DIAMENTY ATRAKCYJNE CENY

Diamenty pochodzą bezpośrednio z

Antwerpii, dzięki czemu Klienci mogą

korzystać z atrakcyjnych cen.

GWARANCJA WYSYŁKI W 48H

Aktualna baza diamentów

przechowywanych w Skarbcach

pozawala na wysyłkę zakupionych

diamenów już w 48 godziny od

zakończenia transakcji.

PROFESJONALNE WSPARCIE

Dzięki długoletniemu doświadczeniu,

Działowi Analiz Rynkowych oraz sieci

Ekspertów ds. Diamentów, 301 Carats

służy Klientom profesjonalnym

wsparciem podczas całego procesu

zakupowego, a także później.

DLACZEGO 301 CARATS?


