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BẢN TIN CAO SU NGÀY 21/01/2020 

Giá cao su giảm mạnh do lực cầu yếu tại Trung Quốc và dự báo dư cung từ Thái Lan 

- Chốt phiên ngày 20/01, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

05/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm mạnh 2.31% 

xuống còn 199.1 JPY/kg, theo đà giảm mạnh của giá 

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

(SHFE) (-1.59%) xuống còn 12,965 CNY (1,895 

USD)/tấn.  

- Trung tâm Tình báo kinh tế (EIC) đưa ra dự báo ảm 

đạm cho giá cao su năm nay tại Thái Lan, do sức cầu 

yếu tại Trung Quốc. 40% kim ngạch xuất khẩu cao su 

của Thái Lan hướng tới thị trường Trung Quốc, chủ yếu 

cho ngành sản xuất lốp ô tô.  

Bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng thương mại Siam 

(SCB) nhận định, cao su từ Campuchia, Lào, Myanmar 

và Việt Nam sẽ được các doanh nghiệp Trung Quốc ưa 

chuộng hơn, do đồng baht tăng giá làm giảm lợi thế 

cạnh tranh của Thái Lan.  

 

 

 

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, diện tích 

cao su của Thái Lan năm qua ước tính khoảng 20 triệu 

rai (3.2 triệu ha), tăng 3 triệu rai (0.48 triệu ha) so với 

năm 2013. Dù bệnh nấm vẫn hoành hành song sức cầu 

giảm khiến cao su Thái Lan dư cung.  

Mức giá thấp buộc Chính phủ phải tung ra gói trợ cấp 

24 triệu baht cho người nông dân trồng cao su, theo báo 

cáo của Nội các Thái Lan hôm 07/01. Theo đó, Chính 

phủ đảm bảo mức giá 60 baht/kg, bằng cách trả cho 

người nông dân phần chênh lệch so với mức giá hiện 

 

Cao Su RSS3 kỳ hạn 05/2020 trên sàn TOCOM 

- Hãng sản xuất lốp ô tô Michelin của Pháp và Quỹ Thế giới 

hoang dã (WWF), hôm qua 20/01, đã bị các nhà nghiên cứu 

người Đức tố cáo và chỉ trích, vì đã núp dưới chiêu bài bảo vệ 

môi trường để phá rừng, hủy hoại môi trường sống của loài 

voi và dẫn đến xói lở đất tại một vùng trồng cao su ở Indonesia.  

Trước đó, vào năm 2015, Michelin bắt đầu hoạt động đầu tư 

lên 66,000 ha cao su trên đảo Sumatra, đồng thời hợp tác với 

WWF với vai trò tư vấn. Tập đoàn này đã hứa hẹn với người 

dân địa phương sẽ không phá hủy rừng, bảo vệ hệ động thực 

vật, tạo ra vùng đệm cho môi trường hoang dã và tạo ra 

16,000 công ăn việc làm. 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 20/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 203.8 198.0 199.1 -2.31%    300 

TRUM20 206.8 200.8 201.4 -2.33% 2,290 

RUK20 13,125 12,865 12,965 -1.59% 213,476 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

Chaiyos Sincharoenkui, Chủ tịch Hiệp hội Cao su Thái 

Lan, thừa nhận, triển vọng ảm đạm của giá cao su tự 

nhiên của nước này trong năm nay đi cùng với nhịp tăng 

trưởng chững lại của kinh tế toàn cầu. 
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tại họ bán cho Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã 

nông nghiệp Thái Lan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xu hướng giá:  

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

thấy thị trường tiêu cực trong ngắn và trung hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 194.5 – 196.8 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 202.6 – 206.1 
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