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Pagrindiniai reikalavimai
Prieš investuodami į deimantus turite įsitikinti, kad Jūsų 

investicija atitinka šiuos 4 minimalius kriterijus:
1) gera įsigijimo kaina, artima tai, už kurią deimantas lengvai gali 

būti realizuotas,
2) teisingai parinkti deimanto parametrai, kurie užtikrins 

likvidumą realizuojant,
3) eksperto, prieinančio prie realizavimo šaltinių ir nusimanančio 

deimantų rinkoje, patarimas įsigyjant ir parduodant,
4) kokybės sertifikatas.
Šių kriterijų paisymas užtikrins gerą deimanto likvidumą ir 

teisingą investiciją.
Svarbi sąlyga deimanto likvidumui užtikrinti, kad brangakmenis 

būtų įsigytas už kainą, kuri yra artima tai, už kurią jį galėsite lengvai 
parduoti. Pirkti mažmenine kaina ir parduoti didmenine yra bloga 
idėja.

Įsigyjant investicinį deimantą būtina, kad jis turėtų tarptautinės 
laboratorijos išduotą deimanto kokybės sertifikatą. Tai turėtų būti 
žinomos tarptautinės laboratorijos, tokios kaip GIA („Gemological 
Institute of America“), HRD („Hoge Raad Voor Diamant“), AGS 
(„American Gem Society“) sertifikatas. Papildomai galima pateikti 
deimantą įvertinti Lietuvos prabavimo rūmams, kad jie patvirtintų, 
jog sertifikatas buvo išduotas būtent šiam brangakmeniui.

Įsigyjant investicinį deimantą svarbu pasirinkti patikimą patarėją 
ar ekspertą, kuris patartų dėl kainos, brangakmenio charakteristikų 
ir jo kokybės. Patikimas ekspertas turi informaciją apie didmenines 
kainas ir prieigą prie realizavimo šaltinių.

Investicinių 
deimantų rūšys

1. Komercinės vertės 
deimantai

Tai 1,00–1,50 ct svorio ir 
didesni apvalūs briliantai, D–G 
spalvos (balčiausi), IF–VS2 
švarumo, labai gero ar idealaus 
briaunavimo, su gerbiamos 
laboratorijos, pavyzdžiui, GIA 
(angl. „Gemological Institute 
of America“), sertifikatu. 
Tokie deimantai tarptautinėje 
deimantų rinkoje yra itin 
populiarūs, dažnai naudojami 
papuošalams, juos lengva 
nupirkti ir parduoti. 1,00 ct 
investicinio deimanto kaina 
juvelyrikos studijoje INDIVI 
(indivi.lt) prasideda nuo 5 000–
6 000 eurų.

2. Labai reti deimantai
Jie yra laikomi dar geresne ilgalaike investicija. Tai deimantai, 

kurių kaina išsilaikys ir kils per ateinančius 10–15 metų. Labai 
reti deimantai – tai įvairių formų natūralūs spalvoti deimantai, 
intensyvios (ryškios) spalvos, 2,00 ct ir didesni (nuo 0,50 ct svorio, 

AR DEIMANTAI YRA 
GERA IR SAUGI 
ALTERNATYVI INVESTICIJA
Deimantai paprastai sudaro palyginti nedidelę investicinio portfelio dalį, palyginti su 
nekilnojamuoju turtu, akcijomis, auksu, nors pasaulyje yra nemažai investuotojų, kurių didžioji 
santaupų dalis yra būtent brangakmeniai. Jie žino, kad tai yra ilgalaikė investicija ir staigaus kainų 
šuolio nereikia tikėtis.
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jei tai yra rožinės spalvos deimantas), IF–VS2 švarumo, labai 
gero ar idealaus briaunavimo. Kadangi šie brangakmeniai yra itin 
reti, jų pasaulyje randama nedaug, laikui bėgant jų vertė stabiliai 
ir akivaizdžiai didėja. Labai retų deimantų kainos prasideda nuo 
dešimčių tūkstančių eurų. Remiantis įmonės „Leibish & Co.“ sudarytu 
deimantų kainų kitimo grafiku, 0,50 ct rožinio deimanto kaina per 10 
metų pakilo nuo 23 000 iki 140 000 JAV dolerių už karatą.

III. Deimantų likvidumas
Nėra viešos prekybos deimantais platformos, tačiau, nepaisant 

to, deimantų likvidumas yra gana didelis. Nusprendus parduoti 
investicinį deimantą, reikėtų kreiptis į deimantų žinovą, užsiimantį 
prekyba brangakmeniais ar turintį priėjimą prie tarptautinių 
deimantų pardavimo kanalų, kuris galės pasiūlyti deimantą 
parduoti aukcionuose ar kitiems pirkėjams.

Likvidumas realizuojant yra svarbus, bet jis neturi būti vienintelis 
lemiantis veiksnys priimant sprendimą dėl investavimo. Jei tikitės 
greitos grąžos, investavimas į itin retus deimantus – ne Jums. 
Tačiau jei planuojate ateitį (ar šeimos ateitį), ypač reti deimantai 
yra puiki alternatyva įprastoms investavimo priemonėms ir gali 
diversifikuoti investicinį portfelį.

Investavus į komercinės vertės deimantus, juos pavyks realizuoti 
greičiau nei brangesnius ir didesnį augimą ilgalaike prasme 
turinčius, itin retus spalvotus deimantus. Jei praėjo nedaug laiko, 
investuotų lėšų neprarasite, bet ir didelio vertės padidėjimo nebus. 
Kuo ilgesnis laikas tarp įsigijimo ir pardavimo momento, tuo 
didesnio kainos augimo galima tikėtis.

III. 5 priežastys, kodėl verta investuoti
Ilgalaikis pelningumas
Žiūrint į ilgalaikę deimantų kainos kitimo kreivę, šių 

brangakmenių kaina stabiliai auga. Svyravimai šioje rinkoje nėra 
itin dideli ar staigūs, yra jaučiamas stabilumas ir ilgalaikis augimas. 
Deimantų prekybos asociacijos pateikta 1,00 ct komercinės vertės 

deimantų kainų kitimo kreivė per 7 metus rodo augimą.
„Christie’s“ bendrovės (rengiančios brangakmenių aukcionus) 

pateiktoje informacijoje teigiama, kad per pastaruosius 20 metų 
spalvotų deimantų kainos aukcionuose pakilo nuo 100 000,00 iki 

400 000,00 JAV dolerių už karatą (atitinkamai 2,50 ct deimanto 
kaina pakilo nuo 250 000,00 iki 1 000 000,00 JAV dolerių). Reikia 
pasakyti, kad itin retų spalvotų deimantų kainos augo daug 
daugiau, nei komercinės vertės deimantų.

Deimantai atsparūs krizėms
Deimantų rinka yra gana atspari krizėms – didesnių kainos šuolių 

nepastebima. Tuo metu, kai nekilnojamojo turto, akcijų, obligacijų 
ir kitų investicinių priemonių vertė krenta, deimantų kainos išlieka 
gana stabilios. 2008 m. krizė beveik neturėjo įtakos poliruotų 
deimantų prekybos rinkai.

Didėjantis poreikis
Augant Azijos ir Afrikos šalių ekonomikai ir didėjant vidutinei 

klasei, prabangos prekių paklausa nuolat didėja. Pavyzdžiui, 
Indijoje ir Kinijoje, kur aukso ir brangakmenių turėjimas ilgus 
metus buvo išskirtinai elito privilegija, didėjant vidutines pajamas 
gaunančių žmonių skaičiui, įsigyjančiųjų deimantus ir papuošalus 
skaičius pastebimai didėja.

Saugumas
Deimantai yra nesunaikinama vertybė, kuri laikui bėgant 

nepraras savo savybių. Deimantai gali būti lengvai transportuojami, 
o sertifikatas ir lazerinis numeris ant deimanto visada patvirtina 
deimanto vertę.

Neįkainojama emocinė vertė
Deimantai yra ne tik racionali investicija, bet ir tokia, kuri gali 

turėti neįkainojamos emocinės vertės, kuri yra unikali ir kartais nėra 
įvertinama. Jei investicinis deimantas įdėtas į papuošalą, galite 
pasipuošti ir prisiliesti prie to, kas susiformavo prieš 1–3 mlrd. metų. 
Investiciniai deimantai gali būti perduodami kartų kartoms. Jie 
tampa šeimos palikimu, kuris turi neįkainojamos emocinės vertės.

Neinvesticiniai deimantai – populiaresni
Juvelyrikos studijoje INDIVI, kuri yra Užupyje, Polocko g. 43C, 

Vilniuje, (www.indivi.lt) daugiausiai sulaukiama pirkėjų, ieškančių 
deimantų dėl jų emocinės vertės, tokios kaip vaiko gimimas, 
pasipiršimas, vestuvių ar pažinties metinės. Nors daug pirkėjų 
įsigyja deimantus ypatingai progai paminėti, nemažai jų ieško ir 
išliekamosios vertės.

Lietuvoje yra populiariausi deimantai apie pusę karato (0,50 ct), 
bet yra ir nemažai žmonių, perkančių 1,00 ct ir didesnius 
brangakmenius, taip pat tokių, kurie renkasi mažesnius, apie 
0,20ct deimantus. Pastaraisiais metais pastebimai didėja ir 
susidomėjimas itin retais spalvotais deimantais, kurie yra laikomi 
gera ilgalaike investicija. 

Jie yra laikomi dar geresne ilgalaike investicija. Tai deimantai, kurių kaina 
išsilaikys ir kils per ateinančius 10–15 metų. Labai reti deimantai – tai 
įvairių formų natūralūs spalvoti deimantai, intensyvios (ryškios) spalvos, 
2,00 ct ir didesni (nuo 0,50 ct svorio, jei tai yra rožinės spalvos deimantas), 
IF–VS2 švarumo, labai gero ar idealaus briaunavimo. Kadangi šie 
brangakmeniai yra itin reti, jų pasaulyje randama nedaug, laikui bėgant jų 
vertė stabiliai ir akivaizdžiai didėja. Labai retų deimantų kainos prasideda 
nuo dešimčių tūkstančių eurų. „Leibish & Co.“ sudarytu deimantų kainų 
kitimo grafiku, 0,50 ct rožinio deimanto kaina per 10 metų pakilo nuo 23 
000 iki 140 000 JAV dolerių už karatą. 

 
 

III. Deimantų likvidumas 
 

Nėra viešos prekybos deimantais platformos, tačiau, nepaisant to, deimantų 
likvidumas yra gana didelis. Nusprendus parduoti investicinį deimantą, reikėtų 
kreiptis į deimantų žinovą, užsiimantį prekyba brangakmeniais ar turintį 
priėjimą prie tarptautinių deimantų pardavimo kanalų, kuris galės pasiūlyti 
deimantą parduoti aukcionuose ar kitiems pirkėjams. 

 
Likvidumas realizuojant yra svarbus, bet jis neturi būti vienintelis lemiantis 
veiksnys priimant sprendimą dėl investavimo. Jei tikitės greitos grąžos, 
investavimas į itin retus deimantus – ne Jums. Tačiau jei planuojate ateitį (ar 
šeimos ateitį), ypač reti deimantai yra puiki alternatyva įprastoms investavimo 
priemonėms ir gali diversifikuoti investicinį portfelį. 
 
Investavus į komercinės vertės deimantus, juos pavyks realizuoti greičiau nei 
brangesnius ir didesnį augimą ilgalaike prasme turinčius, itin retus spalvotus 
deimantus. Jei praėjo nedaug laiko, investuotų lėšų neprarasite, bet ir didelio 
vertės padidėjimo nebus. Kuo ilgesnis laikas tarp įsigijimo ir pardavimo 
momento, tuo didesnio kainos augimo galima tikėtis. 

 
III. 5 priežastys, kodėl verta investuoti 

1. Ilgalaikis pelningumas 
Žiūrint į ilgalaikę deimantų kainos kitimo kreivę, šių brangakmenių kaina 
stabiliai auga. Svyravimai šioje rinkoje nėra itin dideli ar staigūs, yra 
jaučiamas stabilumas ir ilgalaikis augimas. Deimantų prekybos asociacijos 
pateikta 1,00 ct komercinės vertės deimantų kainų kitimo kreivė per 7 metus 
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„Christie’s“ bendrovės (rengiančios brangakmenių aukcionus) pateiktoje 
informacijoje teigiama, kad per pastaruosius 20 metų spalvotų deimantų 
kainos aukcionuose pakilo nuo 100 000,00 iki 400 000,00 JAV dolerių už 
karatą (atitinkamai 2,50 ct deimanto kaina pakilo nuo 250 000,00 iki 1 000 
000,00 JAV dolerių). Reikia pasakyti, kad itin retų spalvotų deimantų kainos 
augo daug daugiau, nei komercinės vertės deimantų. 

2. Deimantai atsparūs krizėms 
Deimantų rinka yra gana atspari krizėms – didesnių kainos šuolių 
nepastebima. Tuo metu, kai nekilnojamojo turto, akcijų, obligacijų ir kitų 
investicinių priemonių vertė krenta, deimantų kainos išlieka gana stabilios. 
2008 m. krizė beveik neturėjo įtakos poliruotų deimantų prekybos rinkai. 

3. Didėjantis poreikis 
Augant Azijos ir Afrikos šalių ekonomikai ir didėjant vidutinei klasei, 
prabangos prekių paklausa nuolat didėja. Pavyzdžiui, Indijoje ir Kinijoje, kur 
aukso ir brangakmenių turėjimas ilgus metus buvo išskirtinai elito privilegija, 
didėjant vidutines pajamas gaunančių žmonių skaičiui, įsigyjančiųjų 
deimantus ir papuošalus skaičius pastebimai didėja. 

4. Saugumas 
Deimantai yra nesunaikinama vertybė, kuri laikui bėgant nepraras savo 
savybių. Deimantai gali būti lengvai transportuojami, o sertifikatas ir lazerinis 
numeris ant deimanto visada patvirtina deimanto vertę. 

5. Neįkainojama emocinė vertė 
Deimantai yra ne tik racionali investicija, bet ir tokia, kuri gali turėti 
neįkainojamos emocinės vertės, kuri yra unikali ir kartais nėra įvertinama. Jei 
investicinis deimantas įdėtas į papuošalą, galite pasipuošti ir prisiliesti prie to, 
kas susiformavo prieš 1–3 mlrd. metų. Investiciniai deimantai gali būti 
perduodami kartų kartomss, jie tampa šeimos palikimu, kuris turi 
neįkainojamos emocinės vertės. 

 
Neinvesticiniai deimantai – populiaresni 
 
Juvelyrikos studijoje INDIVI, kuri yra Užupyje, Polocko g. 43C, Vilniuje, 
(www.indivi.lt) daugiausiai sulaukiama pirkėjų, ieškančių deimantų dėl jų 
emocinės vertės, tokios kaip vaiko gimimas, pasipiršimas, vestuvių ar 
pažinties metinės. Nors daug pirkėjų įsigyja deimantus ypatingai progai 
paminėti, nemažai jų ieško ir išliekamosios vertės. 
Lietuvoje yra populiariausi deimantai apie pusę karato (0,50 ct), bet yra ir 
nemažai žmonių, perkančių 1,00 ct ir didesnius brangakmenius, taip pat 
tokių, kurie renkasi mažesnius, apie 0,20ct deimantus. Pastaraisiais metais 
pastebimai didėja ir susidomėjimas itin retais spalvotais deimantais, kurie 
yra laikomi gera ilgalaike investicija. 
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