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BẢN TIN CAO SU NGÀY 08/01/2020 

Niềm tin thị trường không đồng nhất khiến giá cao su TOCOM diễn biến ngược chiều với giá cao su SHFE 

- Kết thúc phiên giao dịch 07/01, giá cao su RSS3 trên 

sàn Tokyo (TOCOM) đồng loạt giảm nhẹ, ngược chiều 

đà tăng trên sàn Thượng Hải (SHFE). Cao su giảm điểm 

tại thị trường Nhật Bản một phần do giới đầu tư đẩy mạnh 

mua vào đồng Yên như một tài sản trú ẩn, phản ứng 

trước xung đột vũ trang Mỹ-Iran, khiến đồng tiền này lên 

giá. 

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) hôm nay 

tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Vương quốc 

Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh. Tính đến nay, VRG đã 

trồng được gần 90,000 ha cao su tại 7 tỉnh và có 19 chi 

nhánh ở Campuchia, diện tích khai thác gần 50,000 ha, 

tuyển dụng 11,000 lao động bản địa.  

Theo Lim Heng, Phó chủ tịch tập đoàn An Mady, chi phí 

sản xuất cao su tự nhiên hiện đang cao hơn mức giá giao 

dịch trên thị trường, khiến nhiều doanh nghiệp và nhà 

đầu tư trong ngành cao su phải chật vật ứng phó. 

- Hiện tại chưa có dự báo thời tiết bất thường trong năm 

2020, vì vậy các chuyên gia kỳ vọng, những diễn biến 

xấu của thị trường do thời tiết cực đoan có thể sẽ giảm 

thiểu trong năm nay. 

 

 

Cao Su RSS3 kỳ hạn 05/2020 trên sàn TOCOM 

Xu hướng giá:  

- Giá nằm trên đường MA18 và đường MA9 là dấu hiệu cho 

thấy thị trường tích cực trong ngắn hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 195.47 – 197.03 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 200.03 – 201.47 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 199.9 196.9 198.6 -0.05% 1,457 

TRUM20 203.5 200.4 201.3 -0.54% 2,303 

ZFTH20 151.40 148.10 150.20 0.87% 1,305 

ZFTJ20 152.50 149.20 151.40 1.07% 1,239 

RUK20 13,195 13,020 13,095 0.85% 237,779 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa 

Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 
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