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BẢN TIN CAO SU NGÀY 20/01/2020 

Dù thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đã được ký kết, tăng trưởng Trung Quốc chậm lại khiến giá cao su giảm 

- Chốt phiên ngày 17/01/2020, giá cao su RSS3 kỳ hạn 

tháng 05/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 0.10% 

xuống còn 203.8 JPY/kg, ngược chiều đà tăng nhẹ của 

giá cao su RSS3 giao tháng 05/2020 trên sàn Thượng 

Hải (SHFE) (+0.04%) lên mức 13,175 CNY (1,926 

USD)/tấn. Trong khi đó, giá cao su TSR20 giao tháng 

03/2020 trên sàn Singapore (SICOM) giảm 0.26% 

xuống mức 152.30 US cent/kg. 

- (Reuters) Trong một buổi họp báo hôm nay 20/01 ở 

Bắc Kinh, Bộ trưởng Công nghiệp Trung Quốc, Miao 

Wei, dự đoán doanh số bán phương tiện giao thông của 

nước này trong năm nay sẽ vẫn duy trì quanh mức 25 

triệu đơn vị. Ông cũng cho biết Bộ Công nghiệp Trung 

Quốc đang nghiên cứu giảm mức trợ cấp đối với các 

phương tiện năng lượng mới (NEV).  

- Tăng trưởng Trung Quốc năm 2019 chỉ đạt 6.1%, thấp 

nhất trong vòng ba thập niên trở lại đây khiến thị trường 

lo ngại sức cầu tại Trung Quốc suy giảm, không đủ sức 

hấp thụ lượng hàng hóa khổng lồ đã cam kết mua với 

Mỹ. Trong khi đó, dự trữ cao su tại Thượng Hải tăng 

0.7% so với dự báo trước đó. 

 

 

- Hãng xe hơi Renault của Pháp báo cáo doanh số bán trên 

toàn cầu của hãng năm 2019 giảm 3.4%, đồng thời dự báo thị 

trường xe hơi tại châu Âu, Nga và Trung Quốc sẽ giảm trong 

năm nay. 

Cao Su RSS3 kỳ hạn 05/2020 trên sàn TOCOM 

Xu hướng giá:  

- Giá nằm trên đường MA18 và đường MA9 là dấu hiệu cho 

thấy thị trường tích cực trong ngắn và trung hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 201.6 – 202.7 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 205.2 – 206.6 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 17/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 205.5 203 203.8 -0.10%    308 

TRUM20 208.7 205.8 206.2 -0.39% 1,647 

ZFTH20 153.70 151.70 152.30 -0.26%    838 

ZFTJ20 155.00 152.70 153.30 -0.33% 1,421 

RUK20 13,320 13,055 13,175  0.04% 257,498 

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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