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Warunki gospodarcze
i polityczne na świecie
Wubiegłym roku rynkiem diamentów wstrząsnęły wydarzenia polityczne oraz

ekonomiczne. Wybuch wojny na Ukrainie, choć tragiczny, to miał korzystny wpływ na

ceny diamentów. W obawie przed niepewnością, jaką pociąga za sobą wojna, wzrósł

popyt na aktywa materialne m.in. diamenty i złoto. W pierwszym kwartale zeszłego roku

ceny diamentów rosły o kilkanaście procent. Indeks RAPI 1 ct wzrósł o 13,5%, a RAPI 3 ct

o 14%.

W kolejnych kwartałach ceny zaczęły spadać.

• Sytuacja gospodarcza na świecie i w USA.

• Odejście od restrykcji Covidowych na świecie.

• Spowolnienie w Chinach spowodowane polityką zero Covid.

• Wzrost zapasów oszlifowanych diamentów.

Powody niepewności na rynku diamentów
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W stosunku do lat 2020-2021 sytuacja gospodarcza uległa zmianie. W 2022
roku poziom oszczędności konsumentów w USA znalazł się na rekordowo

niskim poziomie i niżej był tylko w 2005 roku.

Wykres 1. Poziom oszczędności konsumentów w USA (w relacji do dochodu)

Źródło: Federal Reserve Bank of St. Louis

Podczas pandemii w latach 2020-2021 konsumenci wydawali więcej na dobra niż na

usługi, co z wcześniejszymi problemami z dostawami, zamykaniem fabryk i brakiem

pracowników spowodowało niedobory podstawowych produktów. Zmusiło to

dostawców do podnoszenia cen. Na początku pandemii w USA rosły oszczędności

konsumentów za sprawą transferów pieniężnych od rządu. Obywatele amerykańscy

nagle otrzymali bezzwrotne środki, które mogli przeznaczyć na dowolny cel (stąd wzrost

oszczędności na początku 2021 roku przedstawiony na wykresie). Część tych pieniędzy

trafiło na rynek luksusowej biżuterii w efekcie czego, rósł popyt na diamenty i ostatecznie

ich cena.

1 400 USD - czeki w takiej wysokości trafiły na początku
2021 roku do około 85% amerykanów.
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Wraz z zatrzymaniem dotacji dla obywateli po 2021 roku dramatycznie zaczęła spadać

stopa oszczędności. Co więcej, w 2022 roku kolejne rządy znosiły restrykcje Covidowe.

Doprowadziło to do zmian preferencji zakupowych konsumentów na całym świecie.

Jednym z powodów wzrostów cen diamentów w latach 2020-2021 byli konsumenci,

którzy więcej wydawali na towary, a mniej na podróże i związane z tym wydatki np.

bilety lotnicze, czy hotele. Mając większe oszczędności konsumenci, wydawali je na

diamentową biżuterię w 2021 roku co, przyczyniło się do wzrostów cen diamentów.

Obecnie poziom oszczędności konsumentów jest na rekordowo niskim poziomie,

dlatego mniej wydają na towary, w tym diamenty.

Chiny odpowiadają za 11% światowego popytu na
diamentową biżuterię. Podobnie jak w USA jubilerzy
w Chinach ostrożnie zwiększają zapasy.

Sprzedaż w okresie
świątecznym w USA
spadła o 5%.

Od 2022 roku konsumenci mogą

podróżować swobodnie. Widoczna jest

zmiana struktury wydatków. Konsumenci

wydają teraz więcej na usługi takie jak

podróże i restauracje, a mniej na towary

takie jak biżuteria. W USA prognozuje się,

że sprzedaż luksusowej biżuterii w 2022 r.

będzie lekko poniżej poziomów z 2021

roku, ale wyżej niż w 2019 r.

W drugiej części ubiegłego roku rosła niepewność

warunków gospodarczych na świecie. Ceny

towarów i usług mocno rosły, banki centralne

podnosiły stopy procentowe, żeby zdusić

inflację, pojawiły się obawy o rynek pracy, czy nie

wzrośnie bezrobocie. Konsumenci zaczęli realnie

mieć coraz mniej pieniędzy i zaczęli ograniczać

swoje wydatki. Bacznie całej sytuacji przyglądali

się jubilerzy. W USA podchodzili ostrożnie do

zwiększania zapasów i wstrzymywali się z nowymi

zamówieniami.
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Wpłynęło to na szlifiernie, szczególnie w drugiej części roku, które musiały utrzymać

płynność, żeby kupować nieoszlifowane diamenty i sprzedawać oszlifowane kamienie. W

celu zmniejszenia swoich zapasów i zwiększenia środków na nowe zakupy szlifiernie

musiały obniżać ceny oszlifowanych diamentów. Mimo tego zapasy oszlifowanych

diamentów ciągle rosły przyczyniając się do spadku cen. Przed wprowadzeniem na rynek

nowych kamieni dealerzy chcieli sprzedać starsze, dlatego obniżali ich ceny.

Zapasy oszlifowanych diamentów wzrosły o 46%
w ciągu 2 lat.
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Sytuacja w Chinach
7 grudnia Chiny ostatecznie zniosły politykę zero Covid. Branża diamentowa oczekiwała

w związku z tym wzrostu sprzedaży na tym ważnym rynku. Rzeczywistość, na razie

okazała się zupełnie inna. Rząd Chin oczekiwał, że jak największa liczba populacji zarazi

się koronawirusem i zyska odporność. Jednak Chińczycy unikają skupisk ludzi lub

przechodzą koronawirusa i nie opuszczają domów. Nie chodzą do pracy i nie robią

zakupów w centrach handlowych. Wszyscy martwią się o zdrowie.

Jubilerzy nie oczekują poprawy w krótkim terminie, ale patrzą optymistycznie na długi

termin. Obecnie popyt koncentruje się na mniejszych diamentach w czystości SI1

i niższej, które są bardziej przystępne cenowo.
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Sankcje na rosyjskie diamenty
mają luki
Wmomencie inwazji Rosji na Ukrainę większość uczestników rynku diamentowego

oczekiwała wzrostu cen. Nakładane restrykcje na kolejne towary miały objąć również

Rosyjskie diamenty. Jako że Rosja odpowiada za 1/3 podaży restrykcje na handel

Rosyjskimi kamieniami miały doprowadzić do wzrostu cen diamentów.

Niestety sankcje są nieefektywne. W Antwerpii w obawie przed utratą pozycji

światowego centrum diamentowego na rzecz Dubaju utrzymało handel z Rosją.

W Chinach bez przeszkód można kupić rosyjskie diamenty, a w Indiach je szlifować.

Rosyjskie diamenty objęte są sankcjami i nie można ich importować w wielu krajach (np.

USA, UE). Niestety nie ma problemu, żeby diamenty wydobyte w Rosji, ale oszlifowane w

innych krajach sprowadzać, ponieważ nie są traktowane jako rosyjskie diamenty. Nie

zmaterializowały się przewidywania o wzroście cen diamentów z powodu braku

rosyjskich kamieni, ponieważ ciągle trafiają one na rynek.

Jubilerzy nie oczekują poprawy
w krótkim terminie, ale patrzą
optymistycznie na długi termin.

Obecnie popyt koncentruje się na
mniejszych diamentach w czystości

SI1 i niższej, które są bardziej
przystępne cenowo.

Nic dziwnego, że Alrosa oczekuje wydobycia w 2022 r. na poziomie 34-35 mln karatów,

które założyła na początku zeszłego roku, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Co

więcej, plotkuje się, że Alrosa sprzedaje swoje diamenty poniżej cen rynkowych. Jeżeli tak

się dzieje, to mogłoby to tłumaczyć spadki cen diamentów na światowych giełdach.



8

RapNet Diamond Index (RAPI)
Początek ubiegłego roku zapowiadał kontynuację wzrostu cen diamentów.

W pierwszym kwartale 2022 roku indeks RAPI dla diamentów 0,5-karatowych wzrósł

o 8,6%, diamentów omasie 1 karat o 13,5%, a dla największych, 3-karatowych diamentów

o 14%.

Odwrócenie trendu nastąpiło pod koniec marca. Od kwietnia do grudnia 2022 indeksy

straciły 17,9% (0,5 ct), 21,4% (1 ct) oraz 14,8% (3 ct). Cały 2022 rok indeks RAPI dla

diamentów 0,5-karatowych zamknął z wynikiem -10,8%, indeks diamentów 1-karatowych

-10,7%, a 3-karatowych -2,8%.

Ceny zaczęły spadać głównie z powodu niepewności gospodarczej na świecie (co

doprowadziło do ograniczenia zakupów diamentów przez jubilerów), odejścia od

restrykcji Covidowych na świecie (doprowadziło do zmiany preferencji zakupowych

konsumentów i wybierania usług wobec towarów), polityki zero Covid w Chinach

i ograniczeniu handlu stacjonarnego (Chiny odpowiadają za 11% popytu na diamentową

biżuterię).

Wykres 2. Zmiana ceny wybranych 1-karatowych brylantów lokacyjnych
w ciągu roku

Źródło; Rapaport

Indeks RAPI w ostatnim roku stracił na wartości,

ale ceny niektórych diamentów, które wchodzą w

jego skład wzrosły. Według danych Rapaport

najwięcej zyskały w 2022 roku diamenty lokacyjne

o najwyższych parametrach w kolorze D, E i F oraz

czystości IF, VVS1 i VVS2.

Cena diamentów
lokacyjnych wzrosła
w ubiegłym roku
średnio o 6%.
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W szerszej 3-letniej perspektywie indeks RAPI 0,5 ct stracił 1,1%. Natomiast ceny

diamentów większych wzrosły. RAPI 1 ct w ciągu 3 lat wzrósł o 9,4%. Najwięcej, aż 17,4%

zyskał RAPI 3 ct.

Wykres 3. Rapaport Diamond Indeks dla wybranych 1-karatowych brylantów
w latach 2020 -2022

Źródło: Rapaport

W ciągu 3 lat cena diamentów lokacyjnych wzrosła
średnio o 13,5%. Najwięcej zyskały diamenty 1-karatowe
w kolorze D i czystości IF. Wzrost ich ceny wyniósł 22%.
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RAPAPORT
Raz w tygodniu, w piątek o północy czasu wschodnioamerykańskiego (GMT-5)

publikowany jest cennik Rapaport. Znajdują się w nim ceny ofertowe diamentów

bezbarwnych. Jest to doskonałe źródło informacji o aktualnie panujących cenach

rynkowych tych kamieni.

W odróżnieniu od indeksu RAPI, który doskonale prezentuje sentyment na rynku cennik

Rapaport, zawiera informacje o cenach ofertowych konkretnych diamentów. W tym

opracowaniu znajdziemy informacje o cenach diamentów bezbarwnych od 0,03 karata

do ponad 10 karatów, w kolorze od D do M oraz czystości z zakresu IF-I3.

W ciągu roku ceny konkretnych 1-karatowych diamentów zachowywały się inaczej.

Najbardziej spadły ceny kamieni w kolorze G i czystości VS2, których cena zmalała o 2%.

Natomiast najwięcej, o 10% wzrosła cena diamentów w kolorze D i czystości IF.

Tabela 1. Zmiana ceny 1-karatowych
brylantów w ciągu roku

Źródło: Rapaport

1 rok IF VVS1 VVS2 VS1 VS2

D 10% 7% 3% 1% 0%

E 8% 6% 3% 1% 0%

F 8% 5% 3% -1% -1%

G 8% 7% 4% 0% -2%

H 6% 5% 3% 1% 1%

Tabela 1. Zmiana ceny 1-karatowych
brylantów w ciągu 3 lat

Źródło: Rapaport

3 lata IF VVS1 VVS2 VS1 VS2

D 22% 10% 4% 5% 5%

E 16% 12% 13% 8% 7%

F 17% 14% 14% 7% 8%

G 18% 17% 16% 12% 10%

H 18% 19% 16% 11% 11%
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IDEX
Drugim obok RAPI popularnym indeksem śledzącym zmiany cen diamentów

bezbarwnych jest indeks IDEX. Od indeksu RAPI odróżnia go bardziej zróżnicowany

skład. Indeks IDEX jest aktualizowany co godzinę i dostępny publicznie.

Indeks IDEX, podobnie jak indeks RAPI rozpoczął wzrosty od 2020 roku i wraz

z wybuchem wojny na Ukrainie dynamika wzrostów przyspieszyła. Wmarcu ubiegłego

roku indeks osiągnął szczyt i zaczął spadać. W IV kwartale indeks stracił 5,4%, a cały 2022

rok zakończył wynikiem -6,1%.

W ubiegłym roku indeks IDEX zanotował mniejsze straty od
indeksów RAPI 0,5-karata i 1-karat.

W 2022 roku mocniej spadały ceny diamentów omniejszej masie, a lepiej zachowywały

się ceny większych diamentów od 2 karatów w górę. W skład indeksu IDEX wchodzą

diamenty o różnej masie od 0,5 karata do 5 karatów i o różnych kształtach. Ceny

większych kamieni spadły mniej w 2022 roku z tego powodu indeks IDEX wypadł lepiej

od RAPI 0,5-karata i RAPI 1-karat.

W ciągu 3 lat indeks IDEX zyskał 8,8%. Na przestrzeni tego okresu wmarcu 2022 roku

indeks osiągnął szczyt z wynikiem 24,8%, po czym zaczął spadać. Spadek był tak silny, że

indeks wrócił do poziomu z końcówki 2021 roku.

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. Jak widać na przykładzie cen z Rapaport 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.
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Diamenty na tle innych
aktywów
2022 rok na większości rynków przyniósł straty. Akcje – reprezentowane przez WIG –

straciły w ciągu 12 miesięcy 17,1%. Obligacje – indeks TBSP* – straciły 5%, a cena złoto

pozostała bez zmiany. Ubiegły rok należał do dolara amerykańskiego, którego wartość

wobec polskiego złotego wzrosła o 8,6%.

Wykres 4. Stopa zwrotu wybranych aktywów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl

W szerszej 3-letniej perspektywie najwięcej zyskało

złoto z wybranych przez nas aktywów 20,2%. Dolar

amerykański zyskał 15,5%. Wartość WIG-u praktycznie

się nie zmieniła i zakończyła 3-letni okres stratą 0,6%.

Najwięcej straciły obligacje. Indeks TBSP spadł o 8,8%

- wraz z podnoszeniem stóp procentowych spadają

ceny obligacji o stałych odsetkach, które znajdują się

w indeksie TBSP.

22% - wzrost ceny
1-karatowego
brylantu w kolorze
D i czystości IF

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

https://301carats.com/pages/centrum-wiedzy.

https://301carats.com/pages/centrum-wiedzy
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