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BẢN TIN CAO SU NGÀY 12/03/2020 

 Điểm tin: Giá trên sàn TOCOM trái ngược với SGX  

- Chốt phiên ngày 11/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 0.06% lên mức 

164.0 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.42% lên mức 10,635 CNY 

(1525.06 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) giảm 0.78% xuống mức 128.00 US 

cent/kg.  

- Giá dầu đã giảm 4% trong phiên giao dịch vừa qua 

giữa bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch virus 

corona là Đại dịch toàn cầu, và một số ‘cường quốc sản 

xuất dầu’ thông báo kế hoạch tăng sản lượng khiến cuộc 

chiến giá dầu leo thang lên một nấc mới. 

- Các nhà hoạch định chính sách và ngân hàng trung 

ương đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế 

chống lại sự gián đoạn gây ra bởi dịch bệnh bùng phát. 

Ngân hàng Anh bất ngờ cắt giảm lãi suất thêm 0.5% 

điểm. 

 

 

 

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: 160.0 – 162.0 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 166.9 – 169.8 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 11/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 167.8 162.9 164.0 0.06% 626 

TRUQ20 168.3 162.6 164.3 0.67% 2,726 

ZFTK20 129.60 126.50 127.50 0.62% 1,228 

ZFTM20 131.30 127.20 128.00 0.78% 1,565 

ZFTN20 131.50 128.00 128.70 1.00% 1,668 

RUK20 10,785 10,515 10,635 0.42% 143,481 
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