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BẢN TIN CAO SU  

NGÀY 26/12/2019 

Giá cao su TOCOM tăng mạnh 

- Tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM), chốt phiên ngày 25/12/2019, giá cao su kỳ hạn tháng 05/2020 tăng 1.69% 

lên mức 198.3 JPY/kg.  

Điểm tin: Giá cao su được kỳ vọng tăng 

- Kết thúc phiên 25/12, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

05/2020 trên sàn Thượng Hải (SHFE) tăng 0.08% lên 

mức 12,825 CNY (1833 USD)/tấn. 

- Nhiều Sở giao dịch Hàng hóa lớn trên thế giới hôm qua 

25/12 đồng loạt ngừng giao dịch đế nghỉ lễ Giáng sinh, do 

vậy giá dầu thô chưa có diễn biến mới.   

- Căng thẳng thương mại Trung-Mỹ hạ nhiệt và quyết định 

cắt giảm nguồn cung dầu thô của OPEC+ có thể kéo dài 

hơn dự kiến, vẫn là những sự kiện quan trọng nhất chi 

phối tâm lý thị trường, gián tiếp đẩy giá cao su đi lên. 

- Chênh lệch cung-cầu thế giới cũng khiến giá cao su giữ 

đà tăng liên tục. Mưa nhiều tại bang Kerala, Tây Nam Ấn 

Độ, không thuận lợi cho việc sản xuất cao su tự nhiên, 

khiến giá được kỳ vọng sẽ tăng thêm khoảng 10% trong 

4-6 tuần tới. Các nước Thái Lan, Indonesia và Malaysia 

cũng dự báo tổng sản lượng cao su tự nhiên của ba nước 

này sẽ sụt giảm khoảng 800,000 tấn trong năm nay, 

 

 

 

Cao Su: Kỳ hạn 05/2020 

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: 196.1 – 197.3 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 199.7 – 201.8 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 25/12/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 198.3 194.0 198.3 1.69% 1,583 

TRUM20 200.0 196.3 200.0 1.27% 1,441 

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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