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BẢN TIN CAO SU NGÀY 11/02/2020 

Giá cao su tăng nhẹ trên sàn Tokyo theo đà tăng trên sàn Thượng Hải, nhu cầu được dự báo tăng trong dài hạn 

- Chốt phiên ngày 10/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.32% lên mức 

176.8 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.49% lên mức 11,360 CNY 

(1,645.90 USD)/tấn. 

+ Giá cao su TSR20 kỳ hạn 03/2020 trên sàn Singapore 

(SICOM) chốt phiên không đổi so với phiên hôm qua ở 

các tháng kỳ hạn tháng 03, 04 và 05/2020. 

- Báo cáo triển vọng ngành Cao su của tập đoàn 

International Rubber Study Group (IRSG) dự báo, nhu 

cầu cao su thế giới năm 2020 sẽ tăng khoảng 2.6% so 

với năm 2019. Cụ thể, nhu cầu của ngành sản xuất lốp 

ô tô sẽ tăng khoảng 1.5% trong năm 2020, trong khi nhu 

cầu từ các ngành khác được dự báo sẽ tăng khoảng 

4.3%. 

 

 

 

 

IRSG dự báo, nhu cấu cao su thế giới sẽ tăng lên 29.5 

triệu tấn trong năm 2020, và đạt 30.3 triệu tấn vào năm 

2026. 

 

 

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 tiêu cực trong ngắn và trung hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 173.07 – 174.93 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 177.73 – 178.67 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 10/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 176.7 174.4 175.8  0.80%    278 

TRUM20 176.8 174.0 176.8  1.32%    610 

TRUN20 177.4 175.4 177.1 1.08% 1,584 

ZFTH20 132.80 131.00 132.30  0.00%    834 

ZFTJ20 133.60 132.20 133.30  0.00% 1,105 

ZFTK20 134.50 133.00 134.40  0.00% 1,425 

RUK20 11,425 11,250 11,360  0.49% 132,028 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

Theo hãng tư vấn AlixPartners của Mỹ, trong giai đoạn 

2019-2026, tốc độ tăng trưởng thị trường ô tô toàn cầu ước 

tính sẽ đạt 1.6%. Dù lượng doanh số bán ô tô mới đang 

giảm, song nhu cầu cao su tự nhiên cho ngành sản xuất 

lốp ô tô sẽ tăng trong trung và dài hạn. 


