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Giá cao su TOCOM cao nhất 5 tháng 

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su phiên ngày 05/12/2019 kỳ hạn tháng 04/2020 tăng 4.83% lên 193.2 

JPY/kg. Đây là mức giá cao nhất từ ngày 24/06.  

Điểm tin:  Diện tích cao su của Việt Nam vượt quy hoạch 

- Kết thúc đêm 05/12, giá cao su RSS3 tại sàn Thượng Hải kỳ hạn 

tháng 05/2020 tăng 2.31% lên 13,040 CNY (1,851.01 USD)/tấn.  

- Giá cao su tại Tokyo tăng mạnh, khi Phó phát ngôn viên Chính 

phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết, Chính phủ nước này 

phê duyệt kế hoạch cắt giảm 21% diện tích trồng cao su trong 20 

năm và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 3 lần.  

- Ngoài ra, nhà đầu tư cũng lạc quan về đàm phán thương mại Mỹ 

- Trung, sau những bình luận tích cực từ Tổng thống Mỹ Donald 

Trump. 

- Chốt phiên giao dịch ngày 05/12, dầu Brent tăng 0.62% lên 63.39 

USD/thùng, dầu WTI giữ nguyên giá 58.43 USD/thùng. 

- OPEC+ khuyến nghị cắt giảm sản lượng sâu thêm 500,000 

thùng/ngày trong quý I/2020. Mức cắt giảm hiện tại của OPEC+ 

đến tháng 3/2020 là 1,2 triệu thùng/ngày. 

- Theo Bộ NN&PTNT, diện tích cao su của Việt Nam đã tăng từ 

800,000 ha với sản lượng đạt hơn 789,000 tấn trong năm 2011, 

lên 965,000 ha với sản lượng 1.1 triệu tấn trong năm 2018, vượt 

quy hoạch khoảng 165,000 ha. 

 

 

 

 

Cao Su: Kỳ hạn 04/2020 

Xu hướng giá:  

- Giá nằm trên đường MA9 là dấu hiệu thị trường tích cực 

trong ngắn hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 180.5 – 186.8 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 196.7 – 200.3 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUJ20 193.9 184.0 193.2 4.83% 1,668 

TRUK20 198.3 188.6 198.0 4.93% 5,529 

ZFTG20 148.10 143.20 147.00 0.85% 2,310 

ZFTH20 149.50 144.30 148.00 0.63% 3,242 

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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