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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.

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.

Auskarai su 2,00 ct investiciniais deimantais. Kaina 13 000 eurų (indivi.lt)
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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,

Žiedas su investiciniu 1,00 ct deimantu. Kaina 7 200 eurų (indivi.lt)
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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
140 000 JAV dolerių
pasakyti, kad itin retų spalvotų deimantų kainos augo daug
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daugiau, nei komercinės vertės deimantų.
100 000 JAV dolerių
Deimantai atsparūs krizėms
80 000 JAV dolerių
Deimantų rinka yra gana atspari krizėms – didesnių kainos šuolių
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nepastebima. Tuo metu, kai nekilnojamojo turto, akcijų, obligacijų
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III. Deimantų likvidumas
klasei, prabangos prekių paklausa nuolat didėja. Pavyzdžiui,
Nėra viešos prekybos deimantais platformos, tačiau, nepaisant to, deimantų Indijoje ir Kinijoje, kur aukso ir brangakmenių turėjimas ilgus
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Investiciniai deimantai gali būti perduodami kartų kartoms. Jie
turinčius, itin retus spalvotus deimantus. Jei praėjo nedaug laiko,
tampa šeimos palikimu, kuris turi neįkainojamos emocinės vertės.
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Juvelyrikos studijoje INDIVI, kuri yra Užupyje, Polocko g. 43C,
jaučiamas stabilumas ir ilgalaikis augimas. Deimantų prekybos asociacijos
pateikta 1,00 ct komercinės vertės deimantų kainų kitimo kreivė per 7 metusVilniuje, (www.indivi.lt) daugiausiai sulaukiama pirkėjų, ieškančių
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III. Deimantų likvidumas

Neinvesticiniai deimantai – populiaresni

III. 5 priežastys, kodėl verta investuoti
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INDIVI juvelyrikos studija, Polocko g. 43C, Vilnius
000,00 JAV dolerių). Reikia pasakyti, kad itin retų spalvotų deimantų kainos
Tel.
+
370
666 77977, el. paštas info@indivi.lt, www.indivi.lt
spalvotų
deimantų
kainos
aukcionuose
pakilo
nuo
100
000,00
iki
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.
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