
Når du investerer i diamanter, køber du fysiske aktiver. Den høje globale efterspørgsel
sammenholdt med en meget begrænset reserve af naturligt farvede diamanter, får priserne
til at eksplodere og give et attraktivt afkast på din investering.

I denne guide får du vores tips til, hvordan du kan drage fordel af denne
investeringsmulighed, samt hvilke overvejelser du bør gøre dig før et eventuelt køb. 

INVESTERING I DIAMANTER 
FEM TIPS TIL AT INVESTERE I SJÆLDNE FARVEDE DIAMANTER 

Først og fremmest bør man erhverve sig en grundlæggende viden om sjældne farvede
diamanter. I modsætning til hvide diamanter, sælges farvede diamanter ikke efter en
prisliste idet markedet alene er styret af udbud og efterspørgsel. Hvis du ønsker, at lære
mere om farvede diamanter, kan du på dalbydiamonds.dk finde flere artikler og
undervisningsmateriale, som du med fordel kan drage nytte af. 
Man kan også med fordel tilmelde sig vores Diamond Masterclass og lære mere
omkring diamanter. Næste masterclass afholdes d. 18. september 2022 i København.
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Få en grundlæggende viden



2
Læg et budget
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THE DIAMOND

EXPERT
Diamanthandler og gemmolog (GIA), Sidsel Dalby Glerup, er ejer
af DALBY DIAMONDS og har specialiseret sig i at udvælge
verdens fineste diamanter af investeringskvalitet, herunder både i
hvide og naturligt farvede diamanter samt dyrebare ædelstene
(rubiner, safirer og smaragder).

Et af de første spørgsmål en diamantekspert vil stille dig er "hvad er du parat til at
investere?" Dette er essentielt for at kunne finde den eller de perfekte sten. Nogle
foretrækker at allokere deres likvider i én enkelt stor og værdifuld diamant, mens
andre køber en komplet portefølje bestående af flere farvede diamanter. 



At finde den perfekte diamant bør ikke gøres på egen hånd eller uden forudgående
undersøgelse af markedet. Sørg for at konsultere en professionel for at drøfte dine
ønsker og forventninger. Her skal det være en ekspert(gemmolog) med speciale i særligt
farvede diamanter, da det er en jungle at finde frem til de rigtige sten.  

Vigtigst af alt, vær ikke bange for at stille spørgsmål. Ingen diamanthandler antager, at
du forstår branchen, som de gør. Det er derfor essentielt, at du er ærlig over for
eksperten og dig selv, for at få det mest optimale resultat i dit diamantkøb.  
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Kontakt en professionel 



Diamanter er en langsigtet investering med en tidshorisont på 5-8 år, hvor bl.a. sjældne
pink diamanter er steget mere end 500% over de sidste 12-15 år. 

Farvede diamanter er verdens mindste fysiske aktiv med størst værdi. De er hver og én
helt unikke og der findes ikke to identiske sten. En smuk farvet diamant vil ikke miste
sin værdi over tid på grund af inflation, da hver enkelt sten har sine egne
diamantkarakteristika, som ikke kan duplikeres. Traditionelt er diamanter en god
inflationssikring og giver beskyttelse mod tab af købekraft i en valuta.
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Forventningsafstemning
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Investeringsdiamanter

Diamanter er et fysisk aktiv – en råvare – der kun findes en ganske begrænset mængde
af i investeringskvalitet. Ud af verdens totale diamantreserve kan kun 1% af alle
diamanter klassificeres som investeringsdiamanter – altså diamanter af højeste kvalitet.
Herunder udgør de sjældne pink diamanter en minimal fraktion på ca. 0,0001% af den
totale diamantreserve.

Set ud fra et makroøkonomiske perspektiv står diamantmarkedet overfor et
begyndende ‘gap’ mellem udbud og efterspørgsel, hvor verdens minedrift nedjusteres
med delvis nedlukning af miner. Her bl.a. The Argyle Mine som var størst
producerende på sjældne lyserøde diamanter, som lukkede i 2020. Dvs. udbuddet af
investeringsdiamanter falder mens efterspørgslen fortsat stiger (j.f. analyse foretaget af
Bain & Co Inc.). Dette betyder, at der vil opstå et nyt ‘second-hand’ marked, hvor man
som ejer af sjældne diamanter med fordel vil kunne afsætte sine aktiver med
fortjeneste.


