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Konzerva na peníze
Před časem jsme uveřejnili sérii článků popisujících investice do diamantů. Průvodcem nám byl jeden ze specialistů tohoto oboru Ing. Vladimír Pazdera, který se zabývá investičními diamanty profesionálně již několik
let. Vzhledem k zájmu, který tyto články vzbudily, jsme
ho požádali o další informace.

Vladimír Pazdera

Jak se vyvíjí situace na trhu
s diamanty?
Význam této komodity dramaticky roste.
Celý obor se díky medializaci začíná
i u nás rychle profesionalizovat a myslím, že v horizontu 5 až 10 let zde
vzniknou standardní podmínky jako kdekoliv v rozvinutých zemích světa.
Diamanty jsou lákavé

pro své vlastnosti i svůj obchodní potenciál. Stále balancujeme na hraně další
světové recese. Evropská unie se potácí
v hlubokých starostech. Přicházejí stále
negativnější zprávy o poklesu ekonomik,
včetně té naší. Z Ameriky nejsou zprávy
o nic lepší. Svět je předlužen a nemá nástroj na změnu, protože vlastní uzákoněná pravidla nám to znemožňují.
Diamanty nejsou spásou našich majetků,
ale mají své originální vlastnosti, které
je předurčují k vyššímu zájmu investorů
právě v tomto období. Za sto let sledování až na drobné výkyvy rostou na ceně,
výnosy jsou nad úrovní inﬂace a před krizí
dokonce rostou dynamičtěji. Fyzicky tuto
komoditu vlastníte a můžete ji při správné
certiﬁkaci vyměnit v jakékoliv měně. Pro
řadu lidí je i neregistrovanost a transportovatelnost tohoto koncentrovaného

majetku velmi lákavou vlastností. Proč se
tedy divit, že zájem rychle roste, s ním
roste i osvěta mezi investory. Dnes to
navíc není nástroj jen pro bohaté, marketing zasahuje i středně příjmové skupiny
obyvatelstva.
Investor touží po bezpečí a jistotách
za rozumných výnosových podmínek
a tato komodita k tomuto účelu – na část

Investiční diamant
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peněz, které dlouhodoběji nepotřebujete – skvěle poslouží. Je to „Konzerva
na peníze“.
Jaké byly výnosy diamantu v posledním období?
Investiční diamanty měly především
v roce 2011 fenomenální nárůsty. Řada

výnosy nejkvalitnějších kamenů ve své
třídě. Investorům díky delšímu investičnímu horizontu doporučuji především k pozornosti sloupce zachycující
25leté období. To nám nejlépe ukazuje
zhodnocení, které lze očekávat, když
budeme „při zemi“. I tak se pohybujeme ve výnosech od 5–18 % p.a. podle

tendenci střednědobého posilovaní dolaru vůči ostatním měnám, hlavně těm
evropským, a také obráceně při výkyvech
kursu. Jelikož ale zpětný proces výměny
za peníze (zlikvidnění) může být realizován v jakékoliv měně, tato výhoda-nevýhoda je tímto eliminována. Investoři mají
v ruce světové platidlo.
Jaké jsou prognózy?
Predikce vývoje je zatím klidná bez výrazných změn. Pokud se začne realizovat obchodní plán Číny na maloobchodní prodej investičních diamantů,
bude zde tendence klidného nárůstu
na úrovni okolo 10 % p.a. Může dojít
i k extrémnějším nárůstům v případě,
že se zhorší situace v Evropě nebo
vznikne jiná nestabilita ve světě. Lze
však očekávat i klid a stagnaci. Křišťálovou kouli nemáme, ale jistou pravděpodobnost odhadnout umíme. A ta hovoří
ve prospěch diamantů.

Přehled cen za uplynulých 25 let

karátových skupin překonávala výnosy
přes 15 % p.a., což je na tuto konzervativní komoditu extrémní výnos. Způsobila
to především velká nejistota investorů,
kteří sledují neschopnost vlád dohodnout
se na skutečně efektivním řešení současné situace. Všichni vnímají, že papírové peníze ztrácejí na hodnotě, a snaží
se přeskupit své peníze a fyzicky vlastnit
svou investici.
Jelikož diamanty jsou velmi koncentrovaným bohatstvím, uchovatelem hodnoty,
jsou velmi dobře transportní a dokážou
„vydělávat“ nad inﬂaci, jsou skutečně zajímavou možností, jak peníze investovat.
Lidé to stále více oceňují a rychlé zvyšování poptávky zejména v Číně připsalo
zisky diamantu v roce 2011 přímo velkolepě. Vlády řady asijských zemí doporučily svým občanům, aby si ochránili svoje
majetky nákupem a fyzickým vlastněním
diamantů a zlata.
Tabulku zachycující výnosy diamantů
v jednotlivých třídách přikládám pro ilustraci. Jsou zde zachyceny výnosy za 1,
3, 5, 10 a 25 let včetně roku 2011. V levém sloupci tabulky jsou kategorie (karátové skupiny) broušených diamantů
v brusu briliant. Pod každým časovým
obdobím jsou vždy dva sloupce. Ten
levý zachycuje výnos průměrný , pravý

množství vložených financí. Pro dosažení očekávaných výsledků tato investice začíná na doporučené minimální
částce okolo 13 000 USD a opravdu
výnosná investice okolo 50 000 USD
a více.
Co říkáte na letošní vývoj?
V roce 2012 byla situace jiná. Po extrémním růstu v roce 2011 došlo ke stagnaci
a k také k drobnému zakolísání ceny v některých karátových skupinách. Byli jsme
svědky několika drobných poklesů a nárůstů v různých kategoriích, ale obecně
se na trhu příliš nedělo a ceny spíše stagnovaly. Velkoobchodní index cen (RAP)
zaznamenával jen minimální změny. Takové období vždy nastává po předchozím rychlém růstu, ale na rozdíl od jiných
komodit včetně zlata a ostatních drahých
kovů zde nedochází k vysokým výkyvům
a volatilita diamantů je velmi nízká. Proto
se o diamantech mluví jako o nejkonzervativnější investici.
Nicméně i v tomto období i tak většina
investorů mírně vydělávala, protože posiloval americký dolar vůči euru a také
české koruně. S diamantem se obchoduje
v dolarech a druhým faktorem růstu či
poklesu zisku je poměr dané měny vůči
USD. To může hrát v náš prospěch díky

Nedávno probleskly zprávy o nových nalezištích v Rusku. Nemůže to
negativně ovlivnit cenu diamantů
na trhu?
Řada investorů se na mne trochu vyplašeně obrátila před několika týdny, kdy zachytila bulvární zprávičku o zveřejnění do
této doby utajovaného obrovského naleziště v Rusku s podtextem, že to „shodí“
cenu. Povězme si tedy objektivní pravdu.

Diamantový důl v Rusku vyvolal
mediální rozruch.

Jedná se o kráter nazvaný Popigaj,
který vznikl pře 35 milióny let, kdy do
východní části Ruska dopadl veliký meteorit. Ten zřejmě obsahoval diamantovou hmotu a také se „trefil“ do diamantového ložiska. Tím vzniklo neobyčejně
velké ložisko, které je ovšem odborné
veřejnosti známo již od 70. let. Ložisko je obrovské a obsahuje tzv. „supertvrdé“ diamanty, jejichž využití je
ovšem možné pouze v průmyslu, nikoliv v oblasti investičních diamantů
(1–3 % z celkové těžby).
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dodržet. Musí být splněny tři základní
podmínky při zvažování této střednědobé
a dlouhodobější investice.
1) Diamant je třeba koupit za dobrou
cenu (dnes již ověřitelné přes internet
nebo u konkurence) a od renomovaného
obchodníka, který je ideálně členem diamantové burzy nebo ověřeným velkým
obchodníkem.
2) Je třeba mít ke kameni certiﬁkát nejvyšší světové třídy, abyste měli záruku
správného posouzení parametrů a z nich
vyplývající odpovídající ceny, tudíž volně
směnitelný produkt v jakékoliv měně.
3) Obchodník se také musí umět postarat
o likviditu, tedy o zpětný proces přeměny
na ﬁnanční prostředky s realizací vašeho
výnosu, což většinu obchodníků zatím
bohužel příliš nezajímá.

Certiﬁkáty gemologických laboratoří

Jsou to „špinavé“ diamanty pro průmysl
a elektrotechnický průmysl, jejichž výjimečnou vlastností je tvrdost a také velmi
špatná těžitelnost v drsných podmínkách dálného východu. Tato dlouhodobě
známá skutečnost se cen nijak nedotkla
a také nedotkne. Krásné a velké kameny
používané v investicích postupně ubývají
a jejich zásoby se odhadují maximálně
na 20 let.
A co umělé diamanty, nemohou
nahradit ty přírodní?
Umělé diamanty se vyrábí již 50 let, tento
obor vznikl primárně pro potřeby rozvíjejícího se průmyslu. Existuje několik metod
výroby od napodobení podmínek vzniku
přírodních diamantů za vysokých teplot
a tlaků až po „pěstování“ diamantů ze
zárodku přírodního kamene. Technologie
dnes již dokáže vyrobit poměrně velké
diamanty, ale ty jsou v laboratoři gemologických institutů rozlišitelné a zásadně se
jako umělý produkt nepoužívají v investicích, ale pouze v průmyslovém využití
a okrajově ve špercích.
Diamant má díky svým fyzikálním vlastnostem stále větší využití v nových oborech, a tak je snaha o zlevnění suroviny
pochopitelná. Za celou dobu sledování
cenového vývoje však pochopitelně neovlivnila cenu přírodních diamantů, které
se používají ve šperkařství a investicích. Dnes vám několik
specializovaných ﬁrem
dokáže udělat malý
diamant (0,2–0,5CT)

i z popela vašeho zemřelého příbuzného
a můžete si ho nechat vsadit například do
prstýnku. „Proti gustu žádný dišputát“ –
můžete mít babičku a dědu v náušnicích.
Cena jednoho takového kamene vychází
dle velikosti na 30–70 tisíc Kč.
Umělé diamanty nijak neovlivňují cenu
těch přírodních, ale protože jsou při vysoké kvalitě výrobní technologie pouze
laboratorně odlišitelné, je třeba mít
k dispozici ke každému investičnímu diamantu certiﬁkát renomované gemologické laboratoře. Naše společnost D.I.C.
jako významný obchodník s diamanty
a člen antverpské diamantové burzy používá pouze nejvyšší certiﬁkační autority,
zcela oddělené od obchodu a tedy od
tvorby cen.
Taková laboratoř jako celosvětová autorita
dostává peníze za posouzení 4 základních
parametrů kamene (váha, brus, barva
a čistota) a nikoliv za stanovení ceny. Jsou
to belgické IGI a HRD Antverp a americká
GIA. S těmito certiﬁkáty získáte nezpochybnitelný produkt se zpětnou a křížovou kontrolou pravosti přes internet.
A ještě trochu jinak pro ty, kteří tvrdí, že
umělé diamanty sníží hodnotu těch investičních… Dnes již existují technologie,
které dokážou napodobit téměř jakýkoliv
obraz nějakého známého malíře. Myslíte
si, že se kvůli tomu sníží hodnota jeho
originálů?
Co říci důležitého na závěr?
Pokusím se shrnout několik důležitých zásad, které by měl potenciální investor vždy

Mohou se na vás obrátit potenciální
klienti?
Ano, mohou. Pro každého klienta zabezpečuji plný servis, co se týče informovanosti a také zajištění odpovídajícího produktu té nejvyšší kvality.
Samozřejmostí je zabezpečení administrativy celého obchodního případu
a myslím, že mojí největší výhodou je
i odpovědnost klientovi za dobré „zobchodování“ investice v okamžiku, kdy
investor hodlá přeměnit svou investici
na peníze a realizovat výnos. Klient má
samozřejmě možnost se obrátit na jednotlivé obchodníky na trhu i v jiných
zemích, ale zbytečně realizuje prodej
s vyšším diskontem při výkupu investičních diamantů.
A proč lidé diamanty prodávají ? Důvody
mohou být různé, ale velmi často je to
proto, že si komoditu osahali na menším
kameni, ztratili nedůvěru a teď shromažďují prostředky k nákupu kamene většího, s větším výnosem, případně si doplní sbírku a začnou tvořit i diamantové
portfolio.
To vše oceňují mí klienti, z nichž se dnes
řada stala i mými osobními přáteli.
(PR)
Více informací a kontakt:
Ing. Vladimír Pazdera
Specialista na investiční diamanty
Diamonds International Corporation –
D.I.C. a.s.
E-mail: vladimír.pazdera@dicholding.com

HODINKY | ŠPERKY | INVESTICE | ZLATO | KOSMETIKA | AUTOMOBILY

