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BẢN TIN CAO SU NGÀY 06/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su đồng loạt phục hồi  

- Chốt phiên ngày 05/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 2.29% lên mức 

174.0 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 1.09% lên mức 11,120 CNY 

(1,599.03 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) tăng 0.31% lên mức 131.40 US 

cent/kg.  

- Giá cao su toàn cầu phục hồi khi khi các chỉ số cổ phiếu 

Châu Á tăng, làm dịu đi lo lắng của nhà đầu tư và khuyến 

khích việc săn giá hời, cho dù lo lắng kéo dài về sự sụt 

giảm kinh tế toàn cầu từ dịch COVID-19. 

- Theo Sina, Trung Quốc đã nhập 730,000 tấn cao su tự 

nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su) trong tháng 

12/2019, tăng 8.96% so với cùng kỳ 2018. Nhập khẩu 

cả năm 2019 đạt 6.55 triệu tấn, giảm 6.73% so với năm 

2018. 

- Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Trung Quốc, doanh số 

bán ô tô của nước này trong tháng 01 đạt 1.941 triệu 

chiếc, giảm 27% so với tháng 12/2019 và giảm 18% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

 

 

 

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: 168.7 – 171.6 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 176.2 – 177.9 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 05/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 175.1 170.5 174.4 2.29%  729  

TRUQ20 174.4 170.2 174.0 2.05%  1,647  

ZFTJ20 132.00 130.90 131.00 0.15% 1,303 

ZFTK20 132.50 131.10 131.40 0.31% 1,396 

ZFTM20 133.20 132.00 132.20 0.46% 1,005 

RUK20 11,185 11,070  11,120  1.09% 120,315 
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