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BẢN TIN CAO SU NGÀY 03/02/2020 

Dịch viêm phổi cấp Vũ Hán diễn biến phức tạp khiến giao dịch trên các thị trường ảm đạm 

- Chốt phiên ngày 31/01, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

05/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.07% lên mức 

179.4 JPY/kg.  

+ Giá cao su TSR20 giao tháng 03/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) giảm 0.89% xuống mức 134.10 US 

cents/kg. 

- Chốt phiên 31/01, dầu WTI giao tháng 03 tại New York 

giảm 1.11% xuống còn 51.56 USD/thùng; dầu Brent 

giao tháng 04 tại London giảm 1.24% xuống còn 56.62 

USD/thùng.  

- Sàn Thượng Hải (SHFE) đóng cửa trong tuần trước, 

do Bắc Kinh quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết 

Nguyên Đán nhằm giúp chính quyền có thêm thời gian 

ứng phó với dịch viêm phổi cấp Corona. Trong phiên 

sáng nay 03/02, sàn Thượng Hải mở cửa trở lại đã ngay 

lập tức ghi nhận giá cao su đồng loạt giảm tại mọi kỳ 

hạn. 

 

 

 

 

 

 

Cao Su RSS3 kỳ hạn 05/2020 trên sàn TOCOM 

 

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: 176.33 – 177.87 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 180.27 – 181.13 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 31/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 179.6 177.2 179.4  1.07%   197 

TRUM20 180.5 177.2 180.0  0.56% 2,588 

ZFTH20 135.90 134.00 134.10 -0.89%    970 

ZFTJ20 136.50 134.30 134.50 -0.88% 1,152 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, hôm qua 02/02, 

thông báo sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ 

thanh khoản cho thị trường và hệ thống ngân hàng, thông 

qua gói hỗ trợ trị giá 1.2 nghìn tỷ NDT (174 tỷ USD). 


