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BẢN TIN CAO SU NGÀY 07/02/2020 

 Giá cao su trên sàn Tokyo hồi phục theo đà tăng trên sàn Thượng Hải.   

- Chốt phiên ngày 06/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.77% lên mức 

178.0 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng nhẹ 0.45% lên mức 11,280 

CNY (1,634.31 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) giảm 0.15% xuống mức 134.30 US 

cents/kg. 

- Chốt phiên ngày 06/02, dầu WTI giao tháng 03 tại New 

York tăng nhẹ 0.40% lên mức 50.95 USD/thùng; dầu 

Brent giao tháng 04 tại London giảm nhẹ 0.63% xuống 

mức 54.93 USD/thùng. 

- Số liệu từ Cơ quan Canh tác Nam Sumatra (SSPA) 

cho thấy, giá cao su 100% tự nhiên giảm khoảng 5% chỉ 

trong thời gian ngắn, từ mức 17,151 rupi/kg hôm 20/01 

xuống còn 16,290 rupi (1.19 USD)/kg hôm 24/01. Giá 

cao su 60% tự nhiên cũng chứng kiến độ sụt giảm tương 

tự. Rudi Arpian, phụ trách bộ phận makerting của SSPA 

thừa nhận dịch bệnh bùng phát tại Vũ Hán khiến cầu 

cao su giảm, trong khi Trung Quốc vẫn là thị trường 

chính nhập khẩu cao su Indonesia. 

 

 

 

 

 

- Giá nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác cũng 

đồng loạt đi xuống khiến chính phủ Indonesia loay hoay 

trong việc kiểm soát thâm hụt thương mại (mức thâm 

hụt kỷ lục năm 2018 là 8.7 tỷ USD), dư địa hỗ trợ cao su 

do đó bị thu hẹp.  

 

 

- Tân Chủ tịch Hiệp hội người trồng cao su Liberia (RPAL), 

Wihelmina G. Mulbah-Siaway, hôm qua 06/02, hối thúc người 

trồng cao su tìm cách gia tăng sản lượng và giá trị sản xuất 

nhằm vực dậy ngành cao su nước này. So với Bờ Biển Ngà, 

ngành cao su Liberia đóng góp không đáng kể vào chuỗi giá 

trị toàn cầu, dù quốc gia này đã bắt đầu canh tác cao su cách 

đây gần một thế kỷ, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Jeanine Milly 

Cooper. Xây dựng hệ thống xử lý và tinh chế là cách nâng cao 

giá trị cao su tự nhiên mà Liberia đang hướng tới. 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 180.1 173.5 177.8  2.13%    283 

TRUM20 180.3 173.6 178.0  1.77%    773 

TRUN20 180.9 174.7 178.5  2.00% 3,133 

ZFTH20 133.50 131.00 132.50 -0.08%    629 

ZFTJ20 134.50 131.70 133.30 -0.15% 1,551 

ZFTK20 135.30 132.80 134.30 -0.15% 2,334 

RUK20 11,385 11,195 11,280  0.45% 126,861 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

(Jakarta Post) - Alex K. Eddy, Chủ tịch Hiệp hội các nhà 

sản xuất cao su Nam Sumatra, nhận định, nỗi sợ dịch 

viêm phổi cấp Vũ Hán đang làm chậm lại nhịp độ kinh tế 

Indonesia trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, khiến 

giá cao su tự nhiên toàn cầu giảm điểm.  
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Cao Su RSS3 kỳ hạn 06/2020 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: 170.6 – 174.3 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 181 – 184 
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