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BẢN TIN CAO SU NGÀY 31/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su toàn cầu đồng loạt giảm mạnh 

- Chốt phiên ngày 30/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

08/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 4.51% xuống 

mức 1481.7 JPY/kg.  

- Giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 09/2020 trên sàn 

Thượng Hải (SHFE) giảm 3.76% xuống mức 9,460 CNY 

(1,334.65 USD)/tấn.  

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

Singapore (SICOM) giảm 2.45% xuống mức 107.6 US 

cent/kg.  

- Trên sàn giao dịch Tokyo (TOCOM), giá chạm mức 

thấp kỷ lục trong vòng 11 năm do virus corona lây lan 

mạnh mẽ trên toàn thế giới, làm gia tăng nỗi lo nhu cầu 

sẽ chậm lại, thúc đẩy làn sóng bán cao su diễn ra mạnh 

mẽ. 

- Giá dầu Brent trong phiên vừa qua trở nên rẻ nhất 

trong vòng gần 18 năm, còn dầu thô Mỹ xuống dưới 20 

USD/thùng khi nỗi lo sợ gia tăng rằng dịch virus corona 

trên toàn cầu có thể kéo dài nhiều tháng khiến nhu cầu 

nhiên liệu sẽ còn giảm hơn nữa. 

 

 

 

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: 136.3 – 139.0 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 146.3 – 150.9 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 30/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUQ20 148.2 140.9 141.7 4.51% 1,390 

TRUU20 149.7 143.0 144.2 3.61% 2,121 

ZFTK20 108.4 106.2 106.7 2.91% 1,154 

ZFTM20 110.0 107.0 107.6 2.45% 1,576 

ZFTN20 110.3 107.5 108.2 2.43% 1,020 

RUV20 9,560 9,380 9,460 3.91% 200,002 
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