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BẢN TIN CAO SU NGÀY 03/04/2020 

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

- Chốt phiên ngày 02/04, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

08/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 0.43% xuống 

mức 139.5 JPY/kg. Trong phiên có lúc giá xuống 137 

JPY/kg, mức thấp nhất từ ngày 17/03/2009. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 0.21% xuống mức 9,590 CNY 

(1,352.30 USD)/tấn.  

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 05/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) tăng 2.42% lên mức 105.90 US 

cent/kg.  

- Hoạt động chế tạo trên toàn cầu đều giảm trong tháng 

3, trong đó ở Đức và Nhật giảm mạnh, che mờ tác động 

tích cực từ việc sản xuất ở Trung Quốc hồi phục nhẹ. 

Đơn đặt hàng mới ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 11 

năm. Nhu cầu lốp xe của các hãng ô tô vẫn đang giảm 

và chưa có dấu hiệu kết thúc. 

- Dự báo mới nhất được công bố bởi cơ quan xếp hạng 

quốc tế Moody vào tháng 3 cho thấy, doanh số xe hơi 

toàn cầu sẽ giảm 14% vào năm 2020 và doanh số chung 

của thị trường ô tô Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 10%. 

 

 

 

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: 135.5 – 137.5 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 141.0 – 142.5 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 02/04/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUQ20 140.5 137.0 139.5 0.43%  1,600  

TRUU20 142.4 138.3 140.6 0.64%  2,522  

ZFTK20 106.50 102.90 105.90 2.42% 2,474 

ZFTM20 107.50 103.60 106.90 2.20% 1,935 

ZFTQ20 109.70 105.60 109.10 2.54% 1,676 

RUV20 9,820 9,360  9,590  0.21% 246,010 
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