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BẢN TIN CAO SU NGÀY 18/03/2020 

 Điểm tin: Giá tại TOCOM quay đầu tăng nhẹ 

- Chốt phiên ngày 16/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 0.25% lên mức 

162.2 JPY/kg. Giá kỳ hạn tháng 08/2020 cũng tăng 

0.49% lên mức 162.6 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 1.15% xuống mức 10,280 

CNY (1,466.73 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) giảm 0.56% xuống mức 124.10 US 

cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo tăng do các nhà đầu tư tìm cách 

mua vào kiếm lời, song lo ngại nền kinh tế toàn cầu 

chậm lại bởi đại dịch virus corona đã hạn chế đà tăng. 

- Giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng do 

đại dịch virus corona làm chậm tăng trưởng kinh tế và 

nhu cầu dầu, trong khi Saudi Arabia và Nga tiếp tục cạnh 

tranh để giành thị phần. Giá dầu giảm bất chấp thị 

trường chứng khoán hồi phục trở lại. 

- Tỷ lệ thất nghiệp tại thành thị của Trung Quốc đã tăng 

lên mức cao kỷ lục trong tháng 2, lên mức 6.2%, theo 

số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia. Trong khi con số này 

trong tháng 1 là 5.3% và tháng 12/2019 là 5.2%. 

 

 

 

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: 156.7 – 159.4 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 163.8 – 165.5 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 17/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 162.7 158.3 162.2 0.25% 211 

TRUQ20 163.8 158.1 162.6 0.49% 3,243 

ZFTK20 125.50 122.60 124.30 0.08% 2,387 

ZFTM20 125.60 123.40 124.10 0.56% 2,449 

ZFTN20 126.40 124.00 124.80 0.56% 1,842 

RUK20 10,400 10,165 10,280 1.15% 179,196 
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