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BẢN TIN CAO SU NGÀY 19/02/2020 

Giá cao su trên sàn Tokyo tiếp tục leo dốc theo đà tăng trên sàn Thượng Hải, trong khi giá cao su trên sàn 

Singapore đồng loạt giảm điểm 

- Chốt phiên ngày 18/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.03% lên mức 

185.9 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.47% lên mức 11,640 CNY 

(1,686.5 USD)/tấn. 

+ Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 03/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) giảm 0.51% xuống còn 135.70 US 

cents/kg.  

- Chốt phiên ngày 18/02, dầu WTI giao tháng 03 tại New 

York giữ nguyên ở mức 52.05 USD/thùng của phiên 

ngày 14/02; dầu Brent giao tháng 04 tại London tăng 

nhẹ 0.14% lên mức 57.75 USD/thùng. 

- Thống kê Trung Quốc cho biết, trong năm 2019, kim 

ngạch nhập khẩu cao su tái chế của nước này tăng 

19.37% lên 115,367.37 tấn, trong khi kim ngạch xuất 

khẩu cao su tái chế giảm 15.79% so với năm 2018, 

xuống còn 10,806.91 tấn. Tính riêng trong tháng 

12/2019, kim ngạch nhập khẩu cao su tái chế của Trung 

Quốc đạt 10,117.41 tấn, tăng 15.12% so với cùng kỳ 

năm trước. Theo số liệu hải quan Trung Quốc, giá xuất 

khẩu bình quân cao su tái chế năm 2019 là 875.84 

USD/tấn, tăng 5.61% so với năm 2018. 

Doanh số bán xe ô tô của Trung Quốc trong tháng 

01/2020 giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019. Lễ hội Mùa 

Xuân bắt đầu sớm hơn mọi năm, cộng hưởng với tác 

động tiêu cực của dịch Covid-2019 khiến thị trường xe 

hơi tại Trung Quốc ảm đảm. Mặc dù một số nhà máy 

sản xuất lốp ô tô đã chuẩn bị tái hoạt động, song công 

suất nhà máy vẫn thấp hơn đáng kể so với các năm 

trước.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 18/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 186.9 183.6 185.8  1.20%    253 

TRUM20 186.6 184.3 185.9  1.03%    822 

TRUN20 187.7 185.2 186.8  1.25% 2,168 

ZFTH20 137.80 135.40 135.70 -0.51% 1,834 

ZFTJ20 138.30 136.30 136.90 -0.15%    853 

ZFTK20 139.10 137.10 137.70 -0.14% 2,072 

RUK20 11,730 11,570 11,640  0.47% 139,657 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên sàn 
TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

Hôm qua 18/02, một số hãng xe hơi Châu Âu đã phải 

đóng cửa một số nhà máy sản xuất do thiếu phụ tùng 

thay thế, nhu cầu lốp ô tô được dự báo sẽ tiếp tục yếu 

đi trong thời gian tới. Mặt khác, vùng nguyên liệu cao 

su tại Đông Nam Á đang bước vào thời kỳ thu hẹp sản 

lượng, do vậy, giá cao su vẫn sẽ được hỗ trợ phần 

nào và tiếp tục dao động trong ngắn hạn. 
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Cao Su RSS3 kỳ hạn 06/2020 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: 183.3 – 184.6 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 186.9 – 187.9 
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