
De informatie in deze uiting is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies en moet daarom worden gezien als
beleggingsaanbeveling. Deze aanbeveling is opgemaakt door LYNX en/of derden en sluit niet aan bij uw
persoonlijke financiële situatie, uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en/of -horizon en uw
risicoprofiel en/of -tolerantie. U bent daarom zelf verantwoordelijk voor een juiste beoordeling of deze
belegging voor u passend is, in relatie tot uw financiële situatie en uw beleggingsdoelstellingen. De financiële
instrumenten bevatten natuurlijk risico’s die kunnen resulteren in verlies, waardoor deze instrumenten en/of
strategie niet voor iedere belegger geschikt is. Daarbij geldt dat de waarde van de beleggingen kan fluctueren.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich
mee. Uw totale verlies kan aanzienlijk hoger zijn dan uw totale inleg. LYNX raadt u aan om deze aanbeveling niet
op te volgen wanneer u de financiële instrumenten, de specifieke productkenmerken en de bijbehorende
risico’s niet volledig begrijpt. De beloning van de auteur staat niet direct of indirect in relatie met zijn/haar
standpunten of ideeën. Ondanks het feit dat LYNX alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en
onderhouden van deze pagina’s, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan
LYNX niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie
die in de uiting wordt beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Daarbij is deze uiting geen
rekening gehouden met transactiekosten

Disclaimer



Commodity Discovery Fund is een beleggingsinstelling (fonds voor gemene rekening) naar Nederlands recht.
De beheerder, Commodity Discovery Management B.V., heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en is opgenomen in het register van de AFM. Rendement op basis van de intrinsieke waarde, na
aftrek van alle kosten en management fee maar voor aftrek van in- en uitstapkosten en eventuele
performance fee.

Disclaimer
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Introductie

▪ Tips debat
▪ The Big Reset

De drie tips

▪ GDX
▪ GBTC
▪ NXE

Aanvullende onderwerpen

▪ Stagflatie
▪ The Big Reset

Conclusie

Programma
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▪ GDX

▪ GBTC

▪ NXE

Disclaimer: Privé positie in GBTC, CDF heeft positie in GDX en NXE  



▪ Primair: Langjarig double-digit-return, gem 12% bruto laatste 6 jaar  

▪ CDF: investeren in Top 100 van meest significante ‘discoveries’

▪ 25% vastgoed, 25% aandelen, 25% edelmetaal, 25% cash/bitcoin

▪ Portfolio’s van 200k tot 20 mln

Beleggingsdoel



TIP #1  GDX (Goldminers ETF)

GDX1 | ISIN IE00BQQP9F84



THE ART OF DISCOVERY INVESTING
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▪ AFM compliant

▪ Ierse entiteit

▪ $700 mln versus $12,5 miljard

▪ Gem 6,7% laatste 5 jaar

▪ Joe Foster, Portfolio manager

De spreker heeft geen positie in zijn privé portefeuille. Het Commodity Discovery Fund heeft wel een positie in het financiële instrument. 
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

WILLEM MIDDELKOOP 

GDX UCITS (Londen)



THE ART OF DISCOVERY INVESTING
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TIP #2   GBTC

GBTC| ISIN: US3896371099



▪ Marktleider in digital assets

▪ Gem 9% per maand!

▪ 28000 % sinds start

▪ Prive 5-10% in digital assets

De spreker heeft een positie in zijn privé portefeuille. Het Commodity Discovery Fund heeft geen positie in het financiële instrument. 
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

WILLEM MIDDELKOOP

Grayscale



▪ Marktleider in digital assets

▪ Gem 9% per maand!

▪ 28000 % sinds start

▪ Prive 5-10% in digital assets

De spreker heeft een positie in zijn privé portefeuille. Het Commodity Discovery Fund heeft geen positie in het financiële instrument. 
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.

WILLEM MIDDELKOOP

Grayscale



TIP #3   NexGen Energy Ltd

NXE | ISIN: CA65340P1062

De spreker heeft geen positie in zijn privé portefeuille. Het Commodity Discovery Fund heeft wel een positie in het financiële instrument. 
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend en geldt derhalve niet als beleggingsadvies.
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Update The Big Reset

WEF: We need a Great Reset ..

▪ IMF: A new Bretton Woods moment

▪ VN: 

▪ Commodities en andere hard assets 



Greatland Gold +1840% after new Discovery
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Greatland Gold +1840% after new Discovery
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Conclusie

Investeer in ‘All the government can’t print’ 

▪ Because they can’t print gold 

▪ Gold, silver, bitcoin (fastest horse)

▪ Commodities en andere hard assets 



2009  +88,15%
2010  +87,96%
2016  +70,15%
2020  +85,39%
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