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BẢN TIN CAO SU NGÀY 03/03/2020 

 Điểm tin: Giá phục hồi tích cực sau tuần giảm mạnh  

- Chốt phiên ngày 02/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 0.58% lên mức 

172.6 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng mạnh 1.20% lên mức 10,930 

CNY (1568.13 USD)/tấn. 

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 05/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) cũng tăng mạnh 2.73% lên mức 

131.40 US cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo phục hồi trong bối cảnh hy vọng 

các ngân hàng trung ương toàn cầu thực hiện kích thích 

để giảm thiệt hại tới kinh tế từ sự bùng phát của virus 

corona. 

- Giá dầu đảo chiều tăng trong phiên sau khi xuống mức 

thấp nhất nhiều năm, do kỳ vọng OPEC cắt giảm sản 

lượng sâu hơn và các ngân hàng trung ương tung thêm 

kích thích để giảm bớt những lo lắng về thiệt hại nhu cầu 

từ sự bùng phát của virus corona. 

 

 

 

 

Cao Su RSS3 TOCOM tháng 07/2020  

Xu hướng giá:  

- Giá nằm dưới đường MA9 và đường MA18 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: 157.4 – 165.0 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 176.4 – 180.2 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 02/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 172.6 161.2 172.6 0.58% 3,027 

TRUQ20 173.0 160.1 172.5 0.17% 5,522 

ZFTJ20 132.30 123.60 131.40 2.82% 2,406 

ZFTK20 132.70 123.20 131.60 2.73% 3,063 

ZFTM20 133.30 124.00 132.40 2.87% 3,369 

RUK20 11,080 10,550 10,930 1.20% 222,041 
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