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BẢN TIN CAO SU NGÀY 14/02/2020 

Giá cao su trên sàn TOCOM tăng theo đà tăng nhẹ trên sàn Thượng Hải,  

- Chốt phiên ngày 13/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.68% lên mức 

182.0 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng nhẹ 0.09% lên mức 11,465 

CNY (1,661 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) giảm 0.30% xuống mức 134.30 US 

cents/kg. 

- Giá cao su sụt giảm mạnh đang khiến người trồng cao 

su ở Campuchia lao đao. Các công ty cao su lớn ở nước 

này đang vật lộn để ứng phó với mức giá cao su thấp 

trong vòng 10 năm qua. Đây là tình hình chung của các 

nước Malaysia và Thái Lan, theo Lim Heng, Phó Chủ 

tịch tập đoàn An Mady Group. Ông cũng đánh giá, thị 

trường sẽ phải tiếp tục đối mặt với khó khăn trong thời 

gian tới, đồng thời nhấn mạnh rằng, với mức giá bán 

quanh ngưỡng 1,300 USD/tấn, rất nhiều đồn điền cao 

su của Campuchia sẽ khó có thể trụ vững được. Theo 

Lim, giá cao su cần phải ở mức 1,500 USD/tấn để người 

trồng cao su có thể bám trụ.  

 

 

 

 

 

 

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 hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 176.77 – 179.13 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 183.23 – 184.97 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 182.6 178.5 181,5  1.62%    191 

TRUM20 182.7 179.1 182.0  1.68%    845 

TRUN20 183.4 179.5 182.0  1.68% 2,357 

ZFTH20 135.70 134.10 134.30 -0.30% 1,640 

ZFTJ20 136.30 135.00 135.20 -0.37%    873 

ZFTK20 137.50 135.70 136.20 -0.07% 1,497 

RUK20 11,535 11,390 11,465  0.09% 146,664 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

Hãng nghiên cứu OCBC Treasury Research dự báo giá dầu và 

giá cao su sẽ tiếp tục suy giảm mạnh do dịch Covid-19.  

 


