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Rynek diamentów bezbarwnych
w III kwartale 2022 r.
Trzeci kwartał 2022 r. przyniósł ochłodzenie na rynku diamentów. Jak zawsze podczas okresu
wakacyjnego, kiedy główne ośrodki handlu diamentami pracują mniej, a klienci przebywają
na wakacjach, sprzedaje się mniej diamentów i ceny mogą spadać, tak tym razem skala
przeceny oszlifowanych diamentów była wyjątkowa.

Od połowy 2020 r. ceny diamentów oszlifowanych stale rosły, a w momencie inwazji Rosji na
Ukrainę wystrzeliły. Wzrost cen z przełomu lutego i marca 2022 r. był olbrzymi, ponieważ nikt
nie wiedział jak długo będzie, trwał konflikt, jak wpłynie na zachowania konsumentów i
podaż diamentów. Po pierwszych tygodniach wojny sytuacja zaczęła się uspokajać i ceny
zaczęły wracać do poziomów sprzed wybuchu wojny.

W III kwartale tempo spadku cen oszlifowanych diamentów przyspieszyło i było
spowodowane głównie zmniejszonym popytem na te kamienie oraz rosnącymi zapasami
diamentów u jubilerów i dealerów.

Od początku III kwartału 2022 r. silnie narastały obawy geopolityczne związane z wojną na
Ukrainie oraz z sytuacją ekonomiczną większości światowych gospodarek. Inflacja na świecie
ciągle rosła. Spadło tempo światowego wzrostu gospodarczego. Banki centralne podnosiły
stopy procentowe. W takim otoczeniu makroekonomicznym na rynku diamentów pogorszył
się sentyment. W efekcie nastąpił spadek cen oszlifowanych diamentów.

Zapraszamy do podsumowania najważniejszych informacji III kwartału 2022 r. na rynku
diamentów bezbarwnych.



Najważniejsze wydarzenia w III kwartale

Handel oszlifowanymi diamentami w drugiej części III kwartału był wolniejszy, niż zazwyczaj
z powodu niepewności ekonomicznej w USA oraz spowolnienia gospodarczego w Chinach.
USA są w technicznej recesji po tym jak dwa ostatnie odczyty PKB za I i II kwartał 2022 r. były
ujemne wynosząc odpowiednio -1,6% i -0,6%.

Co powoduje spadki cen? Rośnie podaż diamentów, a spada popyt. Rosną zapasy.
Dla wielu sezon świąteczny zaczyna się już w październiku, ponieważ klienci zaczynają już
wtedy zakupy świątecznych prezentów, żeby uniknąć niepotrzebnego pośpiechu i zakupów
na ostatnią chwilę. Rynek w USA jest stabilny i jubilerzy są optymistycznie nastawieni,
chociaż mają spore zapasy diamentów. Głównym motorem napędzającym spadki są (były?)
Chiny, gdzie popyt ciągle jest niemrawy. Pod wpływem pandemii koronawirusa wśród
obywateli Chin nastąpiło zwiększenie zainteresowania oszczędzaniem i ograniczenie
wydatków na dodatkową konsumpcję.

Spadek popytu na diamenty. Szlifiernie w Indiach pracowały mniej z powodu rosnących
cen surowych diamentów i mniejszego popytu na kamienie oszlifowane, głównie w Chinach.
W Państwie Środka z powodów przedłużających się restrykcji związanych z pandemią
koronawirusa oraz spowolnienia gospodarczego przeprowadzono mniej transakcji, dlatego
spadły obroty jubilerów. 26 września władze w Hongkongu zniosły obowiązek kwarantanny
dla osób przybywających z zagranicy. Po blisko 2,5 roku restrykcji, od końca września każdy
turysta będzie samodzielnie monitorował stan swojego zdrowia. Poluzowanie obostrzeń ma
wpłynąć pozytywnie na zwiększony ruch turystyczny. Władze Hongkongu liczą na większe
wpływy m.in. z branży jubilerskiej.

Wzrost zapasów diamentów.Na ceny diamentów negatywnie wpłynęły rosnące zapasy
oszlifowanych diamentów. Na początku sierpnia na platformie RapNet (sprzedawcy hurtowi
wystawiają tam swoje diamenty) było o 24% więcej ofert niż w sierpniu 2021 r. W kolejnych
miesiącach ofert było więcej, niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, ale tendencja była
spadkowa. Na początku września na RapNet było wystawionych 1,9 miliona oszlifowanych
diamentów, co oznacza wzrost o 16% wobec sierpnia 2021 r. 1 października ofert diamentów,
było 1,88 miliona i było to o 10% więcej niż rok wcześniej. Zapasy są wysokie, ale z miesiąca na
miesiąc spadają. Jubilerzy szykują się na sezon świąteczny, co może mocniej wpłynąć na
dalszy spadek zapasów.

Amerykańskie sankcje na rosyjskie diamenty. Z powodu sankcji nałożonych na Alrosa
przez USA na rynku amerykańskim nie pojawiają się diamenty wydobyte w Rosji. Podaż
zmniejszyła się wobec tego o 1/3. Jednak na rynkach, które nie objęły sankcjami Alrosa
handel rosyjskimi diamentami trwa. Alrosa sprzedaje swoje diamenty po cenach niższych od
konkurencji, ale w mniejszej ilości niż przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę.
Diamentów z Rosji nie chcą kupować europejscy klienci, ale bez trudu Alrosa może je
sprzedawać w Azji. Jednak ten rynek nie jest tak chłonny, dlatego Alrosa sprzedaje obecnie
mniej diamentów.



RapNet Diamond Index (RAPI)
Zmiana cen diamentów bezbarwnych w III kwartale 2022 r. wg. danych
przedstawionych przez RapNet Diamond Index (RAPI)* była ujemna we
wszystkich badanych kategoriach.

Najwięcej stracił indeks śledzący zmiany cen diamentów o masie 1 ct.
Spadek od lipca do końca września wyniósł 9,7%. W ciągu roku indeks
jednak zyskał 2,8%.

Mniejsze spadki w III kwartale odnotował indeks diamentów o masie 0,5 ct i
było to 9,0%. Przez 12 miesięcy indeks stracił 4,3%.

Najlepiej w III kwartale tego roku, jak również przez ostatnie 12 miesięcy
spisywały się ceny diamentów o masie 3 ct. Od lipca do końca września
indeks RAPI dla 3 ct spadł o 6,6%. Jednak w ciągu całego roku indeks wzrósł
o 13,7% i był to najlepszy rezultat wśród badanych indeksów cenowych
diamentów.

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

-9.0% -4.3% -9.7%

2.8%

-6.6%
13.7%

III kwartał 2022 r. 1.10.2021 - 1.10.2022

Wykres 1. RapNet Diamond Index (RAPI)

Źródło: Rapaport

* RapNet Diamond Index (RAPI) to indeks średnich zmian cen w USD, 10% najlepszych ofert sprzedaży
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)



RapNet Diamond Index (RAPI)
W ciągu ostatnich 3 lat indeks RAPI dla diamentów o masie 1 ct zyskał 17,9%.
Jest to wynik znacznie wyższy od indeksu RAPI dla kamieni o masie 0,5 ct. Ten
w ciągu 3 lat zyskał 8,5%. Jednak najwyższą stopę zwrotu osiągnął indeks
RAPI diamentów o masie 3 ct. W ciągu 36 miesięcy zyskał 23%.

Walutą rozrachunkową na międzynarodowym rynku diamentowym jest
amerykański dolar, dlatego powyższe stopy zwrotu są przedstawione w ujęciu
dolarowym. Z punktu widzenia polskiego nabywcy trzeba się liczyć ze zmianą
kursu USDPLN.

Wahania kursu dolara amerykańskiego mogą wpływać pozytywnie lub
negatywnie na wartość diamentów w przeliczeniu na polskiego złotego. W
ostatnim czasie dolar amerykański umacniał się silnie wobec większości
walut, a polski złoty wykazywał się olbrzymią słabością. Przeliczając indeksy
RAPI na polskiego złotego wyniki będą znacznie wyższe.

Indeks RAPI dla diamentów o masie 0,5 ct w ujęciu złotówkowym zyskał w 3
lata 34,1% (wobec 8,5% w USD). Indeks RAPI 1 ct zyskał 45,8% (17,9% w USD), a
RAPI 3 ct 52% (23% w USD).
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Wykres 2. RAPI 1 ct III kw. 2019 - III kw. 2022

Źródło: Rapaport



IDEX
Jednym z najbardziej popularnych indeksów śledzących zmiany cen
diamentów bezbarwnych jest indeks IDEX**. W III kwartale podobnie jak
indeksy RAPI, indeks IDEX stracił na wartości. Od lipca do września indeks
spadł o 6,6%. W ciągu 12 miesięcy indeks zyskał 6,4%.

W skład indeksu IDEX wchodzi 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.
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Wykres 3. Zmiana wartości indeksu IDEX

Źródło: IDEX

** 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.



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.

Indeks RAPI dla diamentów o masie 1 ct w ciągu ostatnich 3 lat zyskał 17,9%.
W analogicznym okresie IDEX osiągnął 15,5%. Indeks IDEX w ujęciu
złotówkowym zyskał 42,8%.

Osłabienie polskiego złotego pokazuje, że posiadając część kapitału w
aktywach denominowanych w obcych walutach, można dobrze
dywersyfikować majątek. Można zyskać na samej zmianie kursu. Jednak w
sytuacji odwrotnej i umocnieniu się złotego do innych walut aktywa
denominowane w obcych walutach mogą tracić, jeżeli złoty będzie się
umacniał silniej od zmiany ceny samego aktywa.
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Wykres 4. IDEX III kw. 2019 - III kw. 2022

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.



Akcje (WIG) Obligacje (TBSP)* Złoto USDPLN
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Zakończony kwartał przyniósł spadki głównych indeksów diamentów.
Zarówno RAPI i IDEX straciły na wartości. Pocieszeniem z punktu widzenia
polskiego odbiorcy jest bardzo silny spadek wartości złotego wobec dolara,
co spowodowało wzrost cen aktywów w ujęciu złotówkowym. O ile ceny
diamentów, czy złota w ujęciu dolarowym spadły, to w ujęciu złotówkowym
wzrosły.

Zarówno akcje jak i obligacje, reprezentowane odpowiednio przez WIG i
indeks TBSP* spadły. Polskie akcje w ciągu roku poniosły stratę w
wysokości blisko 35%, a obligacje ponad 15%. Patrząc wstecz najlepiej,
poradził sobie amerykański dolar, który zyskał do polskiego złotego 24,5% w
ciągu roku.

Dywersyfikacja działa najlepiej, jeżeli oprócz różnych klas aktywów posiada
się aktywa denominowane w różnych walutach.

Diamenty na tle innych aktywów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl oraz Rapaport
*TBSP Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP Index jest indeksem dochodowym
uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład
portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Tabela 1. Stopy zwrotu wybranych aktywów



Najnowsze analizy i publikacje
zespołu 301 Carats
Najważniejsze informacje o diamentach znajdują się w bazie edukacyjnej w
tym miejscu.



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?


