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NGÀY 24/10/2019 

Giá cao su TOCOM tăng mạnh 

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su phiên ngày 23/10/2019 kỳ hạn tháng 02/2020 tăng 2.33% lên 166.8 

JPY/kg, mức cao nhất từ 18/9. Đây cũng là phiên có biên độ tăng lớn nhất từ đầu tháng 6/2019. 

Điểm tin: Nguồn cung cao su toàn cầu giảm hơn 8%  

- Giá cao su tại Tokyo tăng mạnh do lo ngại dịch bệnh nấm lá 

trên cây cao su ở Thái Lan, nước sản xuất số 1 thế giới, có thể 

ảnh hưởng đến 50% nguồn cung toàn cầu. 

- Kết thúc phiên 23/10, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 01/2020 

trên sàn Thượng Hải tăng phiên thứ tư liên tiếp với mức tăng 

1.49%, lên 11,890 CNY (1,683 USD)/tấn.  

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 01/2020 trên sàn SICOM kết 

thúc giao dịch phiên 23/10 giảm 0.38% xuống 132.2 US cent/kg. 

- Kết thúc phiên 23/10, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12/2019 tăng 

2.46% lên 61.17 USD/thùng, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2019 

tăng 3.34% lên 55.97 USD/thùng.  

- Giá dầu tăng mạnh sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ 

(EIA) công bố tồn trữ dầu thô giảm 1.7 triệu thùng tuần qua, sau 

khi các nhà máy lọc dầu tăng công suất thêm 429,000 thùng và 

nhập khẩu giảm. Các số liệu liên quan như tồn trữ xăng và nhập 

khẩu dầu cũng giảm; trong khi đó xuất khẩu dầu tăng kỷ lục.  

- Theo Hiệp hội Cao su Tự nhiên thế giới (ANRPC), nguồn cung 

cao su toàn cầu giảm 8.3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 

5.853 triệu tấn, trong khi nhu cầu tăng 0.8% lên 6.933 triệu tấn.  

 

 

 

 

Cao Su: Kỳ hạn 02/2020 

Xu hướng giá:  

- Giá nằm trên đường MA9 và MA18 là dấu hiệu thị trường 

tích cực trong ngắn và trung hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 160.4 – 163.6 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 169.2 – 171.6 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 23/10/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUG20 168.4 162.8 166.8 2.33% 842 

TRUH20 171.4 165.3 170.4 2.77% 3,295 

ZFTF19 134.60 132.10 132.20  0.38% 1,130 

ZFTG20 135.30 132.70 132.80 0.45% 1,709 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa 

Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 
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