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BẢN TIN CAO SU NGÀY 06/02/2020 

 Giá cao su trên các thị trường tiếp tục đà hồi phục do nhu cầu sản xuất găng tay y tế của Trung Quốc tăng 

- Chốt phiên ngày 05/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 0.81% lên mức 

174.9 JPY/kg.  

+ Giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 05/2020 trên sàn 

Thượng Hải (SHFE) tăng mạnh 3.22% lên mức 11,230 

CNY (1627 USD)/tấn. 

+ Giá cao su TSR20 giao tháng 05/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) tăng 1.20% lên mức 134.50 US 

cents/kg. 

- Hy vọng sớm tìm ra vaccine phòng ngừa nCoV khiến 

thị trường dầu thô thế giới phục hồi nhẹ. Chốt phiên 

ngày 05/02, dầu WTI giao tháng 03 tại New York tăng 

2.30% lên mức 50.75 USD/thùng; dầu Brent giao tháng 

04 tại London tăng 2.45% lên mức 55.28 USD/thùng. 

- Nakorn Takkavirapat, Phó chủ tịch Cơ quan quản lý 

cao su của Thái Lan (Rubber Authority of Thailand), tỏ 

ra lạc quan về tình hình giá cao su trong năm nay, do 

cơn hạn hán tồi tệ nhất tại Thái Lan trong vòng bốn thập 

niên qua, và bệnh nấm lá vẫn đang hoành hành tại 

Indonesia và Malaysia khiến nguồn cung năm nay được 

dự báo giảm.  

 

 

 

- Ngược lại, lãnh đạo Hiệp hội những người thu hoạch 

mủ và chủ đồn điền cao su quy mô nhỏ (RTSA), Manus 

Boonpat, cho rằng yếu tố thời tiết bất lợi sẽ đẩy người 

nông dân vào tình cảnh khó khăn hơn trong những năm 

tới.   

- Nhu cầu găng tay cao su được dự báo sẽ tăng thêm 

25% trong thời gian tới: Tập đoàn Sri-Trang Agro-

Industry của Thái Lan và các nhà sản xuất găng tay cao 

su tại Malaysia đang tăng cường  sản  xuất  nhằm  đáp 

 

 

ứng nhu cầu tại Trung Quốc nhằm đối phó với dịch viêm phổi 

cấp Vũ Hán.  

- Cơ quan nông nghiệp tại vùng Prabumulih, Nam Sumatra, 

Indonesia, cho biết, xuất khẩu cao su của nước này chịu ảnh 

hưởng lớn bởi dịch bệnh Vũ Hán. Nông dân trồng cao su tại 

Indonesia đang lao đao do giá cao su nước này xuống thấp, 

từ 9,200 rupi/kg xuống còn 7,200 rupi/kg chỉ trong vài tuần. 

Hiện Trung Quốc là nước nhập khẩu cao su lớn nhất của 

Indonesia và đây vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của quốc 

gia này.  

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 176.4 172.2 174.1  1.22%     61 

TRUM20 177.0 172.3 174.9  0.81% 1,022 

TRUN20 178.4 173.3 175.0  0.17% 3,069 

ZFTH20 132.90 128.80 132.60  1.07% 1,170 

ZFTJ20 133.70 129.70 133.50  1.21% 1,629 

ZFTK20 134.80 130.40 134.50  1.20% 3,450 

RUK20 11,370 11,050 11,230  3.22% 178,672 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

Robert Meyer, CEO của tập đoàn Halcyon Agri có trụ sở 

tại Singapore, dự báo, trong những năm tới sẽ thiếu hụt 

nguồn cung cao su.  
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Cao Su RSS3 kỳ hạn 06/2020 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: 170.03 – 172.47 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 177.17 – 179.43 
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Cao su 06/2020 - TRUM20


