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Đại diện có thẩm quyền của
ngân hàng giám sát/ Supervising Bank

Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ/
Chief Executive Officer of Fund
Management Company

Tên quỹ
mở/Fund
Name

ENF

Biến động giá trị tài sản ròng trên một
Tăng/Giảm giá trị tài
đơn vị quỹ trong năm/Changes in NAV
Phí phát hành (% giá trị
Giá trị tài sản ròng trên 1 Giá trị tài sản ròng trên 1 sản ròng trên một đơn
Phí mua lại (% giá trị giao
per unit during 1 year
giao dịch)/Subscription
đơn vị quỹ tại ngày định đơn vị quỹ tại ngày định
vị quỹ so với kỳ trước
dịch)/Redemption fee (%
fee
(% transaction
giá (NAV)/ NAV per unit
giá kỳ trước/NAV per
(%)/Change in NAV per
transaction amount)
Mức cao nhất
Mức thấp nhất
amount)
at valuation date
unit last valuation date unit as compared to the
(VND)/Highest
(VND)/Lowest
last period
level (VND)
level (VND)
0-3%

0%

19,903

20,440

-2.63%

22,281

16,574

Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN/Foreign investors' ownership
ratio
Số lượng đơn vị
quỹ/Number of
fund units
5,784,881.21

Tổng giá trị tại
ngày giao
dịch/Total value
on dealing date
115,136,490,723

Tỷ lệ sở
hữu/Ownership
ratio
75.12%

