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 Điểm tin: Giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng 

- Chốt phiên ngày 25/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.66% lên mức 

153.0 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.77% lên mức 9,655 CNY 

(1,383.74 USD)/tấn.  

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

Singapore (SICOM) tăng 0.54% lên mức 112.60 US 

cent/kg.  

- Giá cao su toàn cầu được hỗ trợ bởi hy vọng gói kích 

thích tài chính 2 nghìn tỉ USD của Mỹ sẽ hạn chế thiệt 

hại của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế. 

- Hiệp hội các nhà sản xuất găng tay cao su Malaysia 

(MARGMA), nước sản xuất găng tay y tế lớn nhất thế 

giới, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt găng tay do nhu 

cầu tăng mạnh. 

- MARGMA cũng cho biết, sản lượng găng tay sẽ bị cắt 

giảm do nước này ban bố tình trạng phong toả 1 tháng. 

Hiện tại, các nhà máy ở Malaysia chỉ được phép hoạt 

động với 50% nhân viên. 

 

 

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: 148.1 – 150.5 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 154.4 – 155.9 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 25/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 153.4 149.5 153.0 1.66%  187  

TRUQ20 153.9 150.9 153.2 1.52%  1,736  

ZFTM20 114.1 112.4 112.60 0.54% 1,584 

ZFTN20 114.8 112.9 113.00 0.44% 1,333 

ZFTQ20 115.3 113.5 113.60 0.35% 1,215 

RUV20 9,955 9,760  9,845  0.77% 170,093 
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