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BẢN TIN CAO SU NGÀY 09/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su đồng loạt phục quay đầu giảm  

- Chốt phiên ngày 06/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 3.04% xuống 

mức 169.1 JPY/kg. Tính cả tuần, giá giảm 1.48%. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 1.66% xuống mức 10,935 

CNY (1,576.97 USD)/tấn. 

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 06/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) giảm 1.74% xuống mức 129.90 US 

cent/kg.  

- Giá cao su toàn cầu giảm do lo sợ suy giảm kinh tế bởi 

sự lây lan nhanh chóng của virus corona bên ngoài 

Trung Quốc. 

- Dự trữ cao su tại kho của sàn Thượng Hải tăng 0.1% 

so với thứ sáu tuần trước. 

- Theo Tạp chí Cao su Trung Quốc, hơn 50% các doanh 

nghiệp sản xuất lốp xe và vật liệu phụ trợ cao su Trung 

Quốc không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Các 

doanh nghiệp sản xuất và chế biến cao su tự nhiên đạt 

37.5% công suất bình thường; 30% các nhà máy sản 

xuất khuôn đã hoạt động 100% công suất. 

 

 

 

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: 164.7 – 166.9 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 172.7 – 176.3 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 174.1 168.3 169.1 3.04%  1,002  

TRUQ20 174.3 168.0 168.3 3.28%  2,496  

ZFTK20 131.40 129.30 129.90 1.14% 2,024 

ZFTM20 132.00 129.80 129.90 1.74% 2,202 

ZFTN20 132.90 130.80 131.40 1.20% 1,214 

RUK20 11,150 10,845 10,935  1.66% 162,643 
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