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DOSAR

mediu al diamantelor brute
va creºte cu 9 la sutã, deci
cam 145 dolari pe carat, iar
în urmãtorii doi ani va avansa
cu 14 la sutã , respectiv 4,8
la sutã.
Cererea de diamante ar
putea creºte de douã ori mai
repede decât oferta pânã în
2020, datoritã dezvoltãrii clasei de mijloc în China ºi India.
Adãugând acestor douã þãri ºi
Orientul Mijlociu, atunci ele
vor asigura 40 la sutã din
consumul de diamante pânã
în 2015, comparativ cu
numai 8 la sutã în 2005, spun
analiºtii de la grupul angloamerican, care deþine “De
Beers”, a doua mare companie extractoare de diamante la nivel mondial. ªi

specialiºtii de la compania
“Finam Investment” din
Moscova susþin cã peste trei
ani, la nivel mondial, cererea
pentru diamante va depãºi
cifra de ºapte milioane de
carate, comparativ cu un
deficit de un milion de carate
în acest an. În acest an, preþul
diamantelor brute va scãdea
cu 5,1 la sutã ºi va stagna ºi
anul viitor, anticipeaza
Richard Platt, director general
la compania de consultanþã
WWW Diamond Forecasts
din Londra. Platt estimeazã o
creºtere de 2,9 la sutã în
2014 ºi de 2,2 la sutã anul
urmãtor. În cazul diamantelor
ºlefuite, acelaºi Platt prognozeazã un avans al
preþurilor de 4,7 la sutã anul

viitor, de 9,3 la sutã în 2013,
de 6,6 la sutã în 2014 ºi de
4,4 la sutã în 2015. Creºterile de preþuri vor reflecta cererea din Asia, a spus el,
plecând de la cea mai
apropiatã realitate: China a
devenit a doua piaþã mondialã de diamante, în urma
SUA, depãºind Japonia, comerþul cu pietre preþioase la
Shanghai ajungând la 1,5
miliarde
de
dolari
!
Diamantele sunt evaluate în
funcþie de cele patru calitãþi,
“4C”, - carat (greutate), cut
(forma), colour (culoare),
clarity (claritate). Un curs de
o lunã în evaluarea diamantelor costã 2.280 de euro.
Piaþa diamantelor de foarte
bunã calitate nu a fost afec-

tatã, deoarece sunt considerate “diamante de invesþie”.
Valoarea lor nu scade, chiar
dacã preþul este redus de
criza, fiindcã… “diamantele
sunt veºnice”. Sigur, nu aduc
profit imediat, dar pentru cine
are rãbdare sã aºtepte 10
ani, pot fi o soluþie de plasament al banilor, dacã îi ai, pe
timp de crizã. Obligatoriu,
cine vrea sã achiziþioneze un
diamant trebuie sã compare
mai multe oferte de pe piaþa;
dacã îºi doreºte un diamant
cu calitãþi maxime, trebuie sã
ºtie foarte bine ce înseamnã
claritate, culoare, tãieturã,
dar ºi cã diferenþa de o singurã notã de culoare valoreazã câteva mii de euro!
Lucia Ivãnescu
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