Rynek wina

Raport Wine Advisors
Stan na dzień 22 stycznia 2013 r.
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Streszczenie
Po kilku miesiącach trendu bocznego, w połowie grudnia 2012 rynek wina „odbił się”
w górę. Wąski indeks giełdy Liv-ex: Fine Wine 50, od swojego „dołka” (11 grudnia 2012,
poziom 296,5) do dziś (22 stycznia 2013, poziom 308,1) wzrósł o 4%. Inne informacje
napływające z samej giełdy oraz z jej otoczenia wskazują na to, że wysoce prawdopodobne
jest utrzymanie się tej tendencji wzrostowej.
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Index
Liv-ex Fine
Wine 50
Liv-ex Fine Wine
Investables
FTSE 100
S&P 500
Złoto

MOM
(miesiąc)

YTD
(od początku
roku)

2yr
(ostatnie 24
miesiące)

5yr
(ostatnie 60
miesięcy)

1,8%

-9,6%

-24,7%

22,8%

0,5%

5,9%

0,0%

-8,7%

1,2%

0,7%

-3,6%

-8,2%

13,4%
2,1%

-17,3%
13,4%

13,1%

Źródło: www.liv-ex.com, stan na 31 grudnia 2012 r.

20,9%
-2,9%

145%

W grudniu indeks Liv-ex Fine Wine 50 wyszedł z trendu bocznego. Wzrosty były
kontynuowane przez pierwsze tygodnie stycznia. Według stanu na dzień 22 stycznia
2013 indeks osiągnął poziom 308,1 punktów.

Wine Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o.
ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
www.wineadvisors.pl

3

360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260

2012-01-01
2012-01-16
2012-01-31
2012-02-15
2012-03-01
2012-03-16
2012-03-31
2012-04-15
2012-04-30
2012-05-15
2012-05-30
2012-06-14
2012-06-29
2012-07-14
2012-07-29
2012-08-13
2012-08-28
2012-09-12
2012-09-27
2012-10-12
2012-10-27
2012-11-11
2012-11-26
2012-12-11
2012-12-26
2013-01-10

Indeks Liv-ex Fine Wine 50
1 stycznia 2012 - 22 stycznia 2013

Liv-ex Fine Wine 50 – ostatnie 12 miesięcy (1 stycznia 2012 do 22 stycznia 2013)
Poniżej prezentujący dłuższą perspektywę czasową wykres indeksu Liv-ex Investables za
ostatnie 8 lat. Prognozujemy powrót indeksów do długoterminowego trendu – czyli
kontynuację wzrostów w kolejnych miesiącach.
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Podsumowanie roku 2012 na rynku aukcji wina
Domy aukcyjne zapewne odnotują rok
2012 jako dobry. Nie udało się powtórzyć
rekordów obrotów całkowitych z poprzednich lat, ale popyt – szczególnie w ostatnim kwartale – zdecydowanie się odrodził.
Pewne przetasowania nastąpiły w tegorocznym rankingu domów aukcyjnych: Christies
deklaruje wejście na pozycję lidera (przed
Acker Merrall Condit), amerykanie zaś
przekonują, że z obrotów należy wyłączyć aukcje charytatywne, a to pozwala im właśnie
utrzymać pozycję lidera.
Sothebys zajmuje w tym roku trzecie miejsce w rankingu. Ciekawy i ważny jest także
podział geograficzny obrotów: Hongkong utrzymał pozycję lidera, jednak końcówka
roku należała zdecydowanie do rynku amerykańskiego, który (wobec poprawy nastrojów
i powrotu znacznej liczny kolekcjonerów i inwestorów) zdecydowanie odradza się i staje
coraz „gorętszy”.

Geografia aukcji wina w roku 2012:
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Bieżące działania Wine Advisors
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozpoczęliśmy realizację procesu dostarczania
wszystkim Klientom Wine Advisors „Teczek Klienta”. Najważniejszym jej składnikiem
są fotografie należących do Państwa skrzynek z winem – dostarczane tak w formie
wydruku, jak i w postaci elektronicznej. W tej formie przekazujemy Państwu informację
o konkretnych numerach seryjnych posiadanych przez Państwa skrzynek.
Z przyjemnością możemy poinformować, że jakość naszych usług dostrzegają także (coraz
liczniej) klienci konkurencyjnych firm z rynku polskiego, co skutkuje przenoszeniem
aktywów winnych pod opiekę Wine Advisors.
W ostatnich dniach stycznia dokonamy odbioru od producentów większości (około 70%)
win rocznika 2010. Zgodnie z dostępnymi nam na dziś informacjami, pozostała część
skrzynek będzie mogła być odebrana w połowie marca. Wszystkie wina będą przetransportowane do magazynu London City Bond, sprawdzone i sfotografowane, a dokumentacja – certyfikaty własności i zdjęcia - będzie oczywiście natychmiast przekazana tym
z Państwa, którzy posiadają wina z rocznika 2010.

Bieżący stan rynku i prognozy na przyszłość
Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że nasze wcześniej formułowane prognozy
o nadchodzącym odbiciu - sprawdziły się, i że możemy przekazać Państwu dobre
wiadomości z rynku wina. Oczywiście, rynek musi wejść na znacząco wyższy poziom
indeksów, aby można było mówić o zadowoleniu z inwestycji – jednak perspektywy
są dobre. Ożywienie na rynku jednoznacznie widać na przykład przez analizę danych
z giełdy Liv-ex: poziom złożonych ofert zakupu jest rekordowy (7,9 mln GBP), historycznie najwyższa jest też relacja pomiędzy liczbą złożonych ofert sprzedaży i ofert zakupu.
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Przed nami szereg wydarzeń, które z pewnością wpływać będą pozytywnie na rynek:

• Nowy Rok w Chinach. 10 lutego wypitych będzie z pewnością nie tylko wiele
szampanów, ale i win z Bordeaux…

• Fizyczne wejście na rynek rocznika 2010 – rocznik uznawany jest za wybitny
jakościowo. Popyt ze strony kolekcjonerów, szczególnie amerykańskich, z pewnością
będzie znaczący.

• Powtórna ocena bordoskich win rocznika 2010 przez Roberta Parkera. Publikacja
oceny tego najważniejszego dla win z Bordeaux krytyka spodziewana jest pod koniec
pierwszego kwartału 2013. Jeśli pierwotne, bardzo wysokie, oceny (wydane dla win En
Primeur w roku 2011) będą podtrzymane lub nawet podniesione – ceny na rocznik
2010 z pewnością wzrosną.

• Kampania En primeur rocznika 2012. Warunki pogodowe w wielu regionach były
bardzo trudne. Do tego stopnia, że niektóre winnice (na przykład Yquem) nie
wypuszczą w ogóle rocznika 2012! Dobrego towaru podczas kampanii będzie więc
bardzo mało. Popyt będzie zatem musiał zwrócić się w stronę innych,
wcześniejszych roczników.
Przewidujemy kontynuację wzrostów na rynku win inwestycyjnych. Mamy nadzieję,
że w połowie roku, po zakończeniu kampanii En Primeur 2012, indeksy będą znajdować
się na poziomie o kilkanaście procent wyższym niż obecnie.
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