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Giá cao su TOCOM quay đầu tăng 

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su phiên ngày 27/11/2019 kỳ hạn tháng 04/2020 tăng 0.16% lên 185.3 

JPY/kg. Giá tăng do lạc quan về tình hình thương mại Mỹ - Trung, 

Điểm tin: Tháng 10, Trung Quốc giảm nhập khẩu cao su  

- Kết thúc đêm 27/11, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 01/2020 trên 

sàn Thượng Hải giảm 0.87% xuống 12,570 CNY (1,789 

USD)/tấn.  

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 02/2020 trên sàn SICOM kết 

thúc giao dịch phiên 27/11 giảm 1.39% xuống 141.9 US cent/kg. 

- Kết thúc phiên 27/11, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 02/2020 giảm 

0.32% xuống 63.01 USD/thùng, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 

01/2020 giảm 0.51% xuống 58.11 USD/thùng.  

- Giá dầu quay đầu giảm khi dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước 

tăng 1.6 triệu thùng, do sản lượng đạt 12.9 triệu thùng/ngày và 

nhà máy lọc dầu chạy chậm lại. Trước đó, Cơ quan Thông tin 

Năng lượng (EIA) dự báo dự trữ giảm 418,000 thùng. 

- Tồn kho cao su sàn Thượng Hải ngày 27/11 ở mức 167,800 tấn, 

giảm 287,700 tấn so với mức 455,500 tấn của ngày 20/11. 

- Trong tháng 10, nhập khẩu cao su Trung Quốc đạt 500,000 tấn, 

giảm 8.42% so với cùng kỳ 2018. Tính 10 tháng đầu năm, nước 

này nhập 5.213 triệu tấn cao su, giảm 8.01% so với cùng kỳ 2018. 

 

  

 

 

Cao Su: Kỳ hạn 04/2020 

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: 182.0 – 183.7 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 187.4 – 189.4 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUJ20 187.8 184.1 185.3 0.16% 1,576 

TRUK20 190.8 187.4 188.5 0.16% 1,933 

ZFTG20 144.40 141.70 141.90 1.39% 1,548 

ZFTH20 145.50 142.60 142.80 1.38% 2,263 

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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