Investičně nakupovat, archivovat ba i ochutnávat whisky má smysl jen tehdy pokud
se jedná o whisky mimořádnou a hodnotnou (RARE & COLLECTABLE).
RARE & COLLECTABLE WHISKY představuje vhodnou investicí i ochranu v době
růstu inflace.
Whisky je alternativní aktivum, u kterého se hodnota zvyšuje věkem. Je to fyzická
kryptoměna, kterou lze nadto s požitkem ochutnávat, a přitom nemá žádnou časem
ohraničenou expiraci. Tímto se velmi významně liší od jiných komodit.
Avšak správný výběr, korektní cena, správné skladování, čas zhodnocování
a následná likvidita (prodej) archivované whisky je alfa a omega takového počinu.
Správný výběr a korektní cena.
Na světě existuje několik moří whisky přičemž whisky mimořádných senzorických
parametrů (tzn. vysokého potenciálu zhodnocení) na světě existuje jen nemnoho
a stále jí ubývá.
90% investičních destilátů pochází ze Skotska a Japonska. Pro nákup investiční whisky
je dobré spolupracovat s profesionálním poradcem, expertem a znalcem.

Profesionální poradce snoubí mnohaleté praktické zkušenosti ze světa whisky
se sledováním pohybu akcií, trendů trhu v oblasti atraktivity a potenciálu růstu
u investičních whisky World Whisky Index, Rare Whisky 101 Index a pod.

Sběratelé i investoři se často zaměřují na jistotu: staré a raritní Single Malt Whiskies.
Ty byly vyrobeny hluboko v minulém století často v zaniklých palírnách.
Neopakovatelnost výroby, ubývající množství a téměř neuspokojitelná poptávka žene
ceny starých a raritních whiskies prudce vzhůru.

RARITNÍ WHISKY se lahvují a uvolňují do prodeje v současnosti. Malé a senzoricky
atraktivní šarže renomovaných výrobců Praktická nedostupnost produktu výrazně
zvyšuje hodnotu/cenu whisky.

INVESTIČNÍ WHISKIES lze nakoupit na různých aukcích, přímo či nepřímo od
obchodních zástupců palíren. Od 2015 lze nakupovat i prostřednictvím internetové
platformy Whisky Invest Direct. Investoři zde nakupuji whisky v litrech, platí
poplatky za skladování a mohu prodat 24/7. Průměrné předpokládané zhodnocení
v horizonzu 12let činí po odečtu inflace činí cca 8,2% p.a.

INVESTIČNÍ Single Cask Whiskies – renomované palírny, mimořádně kvalitní slad,
malé množství, ideálních pomínky zrání na pečlivě vybraném dřevě. Mechanismus
BUY, WAIT SELL platí i zde. Empirické zhodnocení je v řádech 200
až 300% za cca 12 let.

Naše společnost DELTERRA se zaměřuje především na tyto Limited Edition Single
Cask Whiskies z jedinečné mikro produkce Whisky Michel Couvreur, které jsou
nejenže senzoricky fenomenální, ale nabízí i nevyšší zhodnocení.

Na počátku byly řadu let zušlechťované chlouby nejlepších tradičních skotských
palíren přímo ve Skotsku odkud jsou systematicky převáženy do klimaticky
přívětivých burgundských jeskyní, kde několik dalších dekád zrájí k naprosté
dokonalosti v pečlivě vybraných prastarých (60/120let!) dubových sudech po sherry
a portu. Zde vzniká absolutní unikum, jež nemá ve světě whisky obdoby.

Michel Couvreur Single Cask, limitované a číslované edice. Výhradní dovozce
DELTERRA nabízí každoročně lahve této ETREMELY RARE FINEST MALTS
do vyprodání. Empirické zhodnocení u těchto lahví činí 8/10% p.a. Avšak u některých
produktů se tržní cena zvýšila několika násobbně již za 5/7let od lahvování.

Od r. 2019 nabízíme naprosto výjimečnou možnost vybrat si konkrétní whisky
zrající v konkrétním sudu a sledovat její vývoj, délku zrání. Je též možné si učit
vlastní emaballage, etiketu, certifikaci, prodejní cenu i alokaci. Zde předpokládáme
zhodnocení cca 200 až 300% za ca 12 let.

Skladování a čas k zhodnocení
Whisky v sudech zraje u výrobce. Nalahvovaná whisky by musí stát (aby nedocházelo
k znehodnocení produktu macerací korku, nebo špuntu uzávěru) v suchém, tmavém,
chladnějším depozitáři.
Vývoj ceny/zhodnocení produktu velmi závisí na reputaci palírny, nebo independent
bottlera, konkrétním produktu, kvalitě šarže, skóre významného kritika, vyrobeném
množství a konkrétních souvislostech (např. módní trendy jako „big peat“ prodej nebo
zánik palírny, akceptace vyšších cen trhem...etc.).

Likvidita/Prodej
Trh s destiláty profituje z globální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou,
a to zejména u starých a vzácných Single Malt Whisky jejichž disponibilita neustále
klesá. Momentálně žene ceny vzhůru téměř neuspokojitelná poptávka movitých
klientů převážně z Asie.

Limitované edice a SINGLE CASK WHISKY, které se vyrábí a lahvují maximálně
v řádech několika set kusů. Zakoupením celé šarže nebo kompletní číslované řady se
nabízí přirozený monopol od distribuce po určení ceny.

Prodej investiční whisky probíhá pro sběratele na přímo nebo v aukcích.
Další možností je prodej společnostem nebo různým institucím.
Profesionální distribuce (velkobchod) je v ČR v současné době vázán na distribuční
oprávnění. Různé země mají různou distribuční legislativu. Nejlépe je proto mít
většinu svých aktiv tam, kde je dlouhodobě vysoká míra osobní i obchodní svobody.

Závěr a příklady zhodnocení investiční whisky – cena whisky je ovlivňována
nabídkou a poptávkou jednotlivců, investorů, sběratelů a institucí. Vývoj globálních
cen u investiční whisky sleduje například index Whisky Invest, Direct Grain Index,
Malt Index, World Whisky Index nebo Rare Whisky 101 Index.
Dalmore Trinitas Age: 72 Y.O. (Mix 1868, 1878, 1926 a 1939). Prodány tři lahve
soukromým sběratelům. Poslední prodej realizován za cenu 2 550 000,-Kč

The Macallan 52 Y.O. (70cl, 48%) 2018 Release 250 lahví. Cena 2 355 000,-Kč
The Yamazaki 50 Y.O. Release 150 lahví. Vydraženo za 6 800 000,-Kč
FINESTANDRAREST.COM - zde srdce každého sběratele whisky zahoří touhou
i smutkem neb jest neustále vyprodáno...

