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Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 

BẢN TIN CAO SU NGÀY 16/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su TOCOM, SICOM đảo chiều tăng. Giá tại SHFE tiếp tục giảm. 

- Chốt phiên ngày 13/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.01% lên mức 

160.3 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 0.82% xuống mức 10,325 

CNY (1,474.62 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) tăng 0.63% lên mức 126.80 US 

cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo phục hồi, do các nhà đầu tư tìm 

cách mua vào kiếm lời sau khi giá giảm phiên trước đó. 

- Các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đang đề nghị 

Chính phủ giúp đỡ trong bố cảnh doanh số bán ô tô giảm 

79% trong tháng 2/2020, xuống mức thấp kỷ lục. 

- Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, xuất khẩu hầu 

hết các chủng loại cao su giảm so với tháng 01/2019. 

Trong đó, cao su tổng hợp là mặt hàng được xuất khẩu 

nhiều nhất, đạt 62.99 nghìn tấn, trị giá 91.3 triệu USD, 

giảm 51.2% về lượng và 50.1% về trị giá so với tháng 

12/2019; giảm 31.2% về lượng và 22% về trị giá so với 

tháng 01/2019. 

 

 

 

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: 152.2 – 156.1 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 163.1 – 166.0 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 13/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 161.9 155.0 160.3 1.01% 531 

TRUQ20 162.3 156.0 162.2 1.31% 4,497 

ZFTK20 127.00 122.50 126.60 0.80% 2,387 

ZFTM20 127.50 122.70 126.80 0.63% 3,683 

ZFTN20 128.40 123.70 127.80 0.71% 3,073 

RUK20 10,560 10,090 10,325 0.82% 235,724 
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