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Garvet investor
søger sikker havn
i diamanter
den professionelle investor Kim Mikkelsen ser

■ STRATEGI
Af Jakob Martini
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Den professionelle investor Kim Nielsen kastede sig for tre år siden ud i investeringer i diamanter som en, i hans øjne, naturlig reaktion på krisen. Foto: Magnus Møller
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Strategic Capital

■
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danmarks første diamantbørs, hvor private kan sælge
og købe investeringsdiamanter på det globale marked.
diamantbørsen åbner i dag.
Fungerer som en handelsplads, hvor private kan få
overblik over den internationale prisudvikling inden for
forskellige diamanttyper.
Giver adgang til over 50.000 forskellige diamanter, som
lige nu er fysisk på lager hos de forskellige diamanthandlere, som diamantbørsen har samarbejde med.
Skal gøre diamantmarkedet tilgængeligt for investorer,
der hidtil har haft vanskelig adgang til et lukket og svært
marked for investeringsdiamanter.
jam

-

“Der er lige nu stor medvind til
råvareinvestering generelt.
Det gælder både guld og sølv,
men specielt diamanter”
Kim mikkelsen, professionel investor
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-
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Copenhagen Diamond Exchange
handler Katerina Pitzner, der
-
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Kim Mikkelsen sammenligner investering i diamanter med kunst, i og med at malerier og ædelsten også har en æstetisk værdi. På billedet ses han med sin søn på sit kontor. Foto: Magnus Møller

...Garvet investor søger
sikker havn i diamanter
Royal Bank of Canada
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■ INVESTERING
Af Jakob Martini
manter kan komme langt mere

“Ved at give
direkte adgang
til lagerlister og
grossistpriser,
gør vi investering
i diamanter mere
gennemsigtig”

at man skal se det som en

Katerina Pitzner, Copenhagen diamond exchange
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Jyske Markets og Danske
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Jacob Vinding
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Jyske Markets

Sølv i stigning
Christin Tuxen, seDanske Bank
Markets

“Når investorerne føler sig usikre, søger
de mod noget, der traditionelt har vist
sig at være en sikker havn. Her kommer
guld ind som en af de primære”
Jacob vinding Jensen, råvareanalytiker i Jyske markets

Andy Warhol
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Bank Markets

jati@borsen.dk

Jacob Vinding Jensen er
råvareanalytiker hos
Jyske Markets. PR-foto
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