
 

 
 

 

 Изявление за медиите  

 

Diamonds International Corporation (DIC) e луксозно бижутерско дружество, занимаващо се с продажба на инвестиционни диаманти 
в Европа и Азия. Отличава се със собствено производство и продажба на оригинални диамантени бижута, диамантени часовници 
(напр. лимитираната колекция на носителите на купа Дейвис Радек Щепанек и Томаш Бердих), а отскоро пусна на пазара и 
собствена линия парфюми. Изцяло чешкото дружество само за няколко години навлезе на редица пазари по цял свят и днес 
клиентите могат да се срещнат с DIC в шоурумите на фирмата в Прага, Братислава, София, Будапеща, Москва, Варшава и Сайгон.  
 
DIC има 14 клона и постига стабилен оборот. Силни позиции има основно в Чехия, Словакия и Унгария, но също и в Русия и 
България.  
 
DIC е акционер в Antwerp Diamond Bourse (Beurs Voor Diamantenhandel) и е член на диамантената борса в Дубай (Dubai Diamond 
Exchange). Това задължава DIC да спазва най-строги правила при продажбата на диаманти.  
 
DIC стана главен партньор за следващите 10 години на световно известната фирма Miss Universe Organization, както и създател на 
короната за конкурсите Miss Universe, Miss USA и Miss US Teen. 

 
Инвестиционните диаманти: стабилен лукс, който преодолява инфлацията 
 
Търсенето на физически комодити непрекъснато расте. Според фазата на икономическия 
цикъл преобладава стремежът към повишаване стойността или към запазване на капитала. 
Инвестиционните диаманти стабилно преодоляват инфлацията, с което спестяват нерви на 
инвеститора по време на криза.  
 
Търсенето на инвестиционни диаманти представлява под 5% от общата стойност на 
шлифованите диаманти. Потенциалът на пазара се откроява ясно при сравнение с 
търсенето на благородни метали като златото и паладия.  
 
 
Запазване на капитала и ограничаване на ценовите колебания 
 
Инвестицията в благородни метали е мотивирана от два фактора: максимизация на 
печалбата и защитеност. Инвеститорите търсещи доходност, се надяват на по-голямо 
поскъпване, отколкото е достигнато на пазара като цяло. Инвеститорите целящи сигурност, 
търсят стабилен пазител на средствата им, който да защити капитала им или поне да 
намали ценовата нестабилност в портфолиата им. Според това в коя фаза на 
икономическия цикъл се намираме, преобладава единият или другият модел.  
 
След кризата през 2008 значително се повиши търсенето на комодити, особено на 
благородни метали. Дори когато инвеститорите търсеха предимно ценни книжа, каквито са 
ETF фондовете и др., търсенето на физически активи растеше още по-бързо.  
 
 
 
 
Стабилно преодоляване на инфлацията  
  
Следващата графика показва развоя на цената на шлифованите диаманти в периода 2009-
2014, сравнена с цената на среброто, златото, платината, желязната руда и с инфлацията.  
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Стабилността на цената на шлифованите диаманти се откроява също и при просто 
сравнение на ценовата волатилност (волатилност за периода 2009-2014) 
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Сравнение с инфлацията в същия период: 
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Лукс в комбинация със защита на капитала 
 
Инвеститорите, които търсят защита от инфлацията, могат да намерят добра възможност в 
инвестиционните диаманти, чиято цена има исторически ниско ниво на волатилност и 
комфортно преодолява инфлацията. От 2009 цената на шлифованите диаманти нараства 
средно с 5% годишно.  
 
Някои диаманти, предимно 3-каратови камъни, поскъпнаха с още по-бързи темпове. За 
пример можем да посочим 3-каратов (с цвят E-I и чистота IF) диамант, който поскъпваше 
със средно 6,4 до 7,8% годишно. Много добре се търгуваха също и цветове D-I при чистота 

VVS1, където беше достигнато средно годишно поскъпване от 5,4-7,0%. В същата категория е и 
камък 3 ct D IF, който постигна внушително петгодишно поскъпване в размер на 61%, т.е. средно с 
12,2% годишно.  
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В сравнение със среброто за същия период, ценовите колебания при диамантите бяха в 
рамките само на 12%, което е 2,8 пъти по-малко от ценовите колебания при среброто и 1,6 
пъти по-малко от ценовите колебания при златото.  
 
Не на последно място диамантите се отличават от благородните метали по една базисна 
емоция: наистина имат статут на луксозни стоки.  
 
 
Автор: Лубош Риха, президент на дружество DIC 

 


