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BẢN TIN CAO SU NGÀY 25/03/2020 

 Điểm tin: Giá phục hồi mạnh mẽ 

- Chốt phiên ngày 24/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 2.32% lên mức 

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

1.34% xuống mức 150.9 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) cũng tăng 0.42% lên mức 9,495 

CNY (1,344.90 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) phục hồi 1.73% lên mức 112.00 US 

cent/kg.  

- Giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo 

(TOCOM) tăng sau 3 phiên giảm liên tiếp, do việc săn 

giá hời và thị trường chứng khoán Tokyo phục hồi, mặc 

dù đà tăng bị hạn chế bởi lo sợ về virus corona. 

- Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng hơn 5% 

sau khi chứng khoán phố Wall tăng mạnh do kỳ vọng 

gói kích thích của Mỹ và về việc hoãn Thế vận hội Tokyo 

2020. 

- Thế vận hội Tokyo sẽ được trì hoãn đến năm 2021 – 

lần đầu tiên trong lịch sử hiện tại kéo dài 124 năm của 

Thế vận hội, khi cuộc khủng hoảng virus corona ảnh 

hưởng đến cuộc biểu diễn thể thao cuối cùng của thế 

giới trong năm nay. 

 

 

 

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: 142.8 – 146.7 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 153.1 – 155.6 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 24/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 151.8 145.4 150.5 2.31% 181 

TRUQ20 151.9 146.3 150.9 1.34% 2,491 

ZFTK20 113.20 110.90 112.10 1.91% 1,205 

ZFTM20 113.50 110.20 112.00 1.73% 1,725 

ZFTN20 113.90 110.80 112.50 1.53% 723 

RUK20 9,630 9,330 9,495 0.42% 107,379 
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