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BẢN TIN CAO SU NGÀY 27/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su giảm tại Tokyo và Singapore, tăng nhẹ tại Thượng Hải 

- Chốt phiên ngày 26/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

08/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 1.5% xuống 

mức 150.9 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.61% lên mức 9,905 CNY 

(1,400.83 USD)/tấn.  

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 09/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) giảm 0.26% xuống mức 113.90 US 

cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo giảm do gói kích thích kinh tế 

khổng lồ của Mỹ không bù đắp được cho lo lắng về nhu 

cầu nguyên liệu này đang chậm lại, trong bối cảnh thế 

giới phong toả. 

- Theo Sina, Malaysia vẫn còn 280,000 tấn cao su tồn 

kho, đảm bảo xuất khẩu bình thường. Cảng Penang đã 

được mở cửa trở lại. 

- Theo thống kê của Oilchem.net, công suất hoạt động 

của các nhà máy lốp xe Trung Quốc tháng 03/2020 đạt 

63.94%, tăng 5.83% so với tháng trước, giảm 3.34% so 

với cùng kỳ 2019. 

 

 

 

Cao Su RSS3 TOCOM tháng 08/2020  

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: 145.3 – 148.1 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 154.0 – 157.2 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 26/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUQ20 154.4 148.5 150.9 1.50%  2,188  

TRUU20 153.6 149.1 151.6   995  

ZFTM20 114.4 111.3 111.40 1.07% 1,584 

ZFTN20 115.1 111.9 112.10 0.80% 1,333 

ZFTU20 116.5 113.4 113.90 0.26% 1,990 

RUV20 10,050 9,735  9,905  0.61% 238,425 
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