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Giá cao su TOCOM tăng 3 phiên liên tiếp    

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su phiên ngày 07/11/2019 kỳ hạn tháng 03/2020 tăng 0.68% lên 176.4 

JPY/kg. Giá gần đạt mức cao nhất 3 tháng. 

Điểm tin: Tích cực từ Mỹ - Trung 

- Giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng 

phiên thứ 3 liên tiếp, gần mức cao nhất trong hơn 3 tháng đạt 

được trong phiên trước, được hỗ trợ bởi hy vọng một thỏa thuận 

thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời với những mối lo 

ngại về sự lây lan bệnh nấm tại các quốc gia sản xuất. 

- Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong khi Bắc Kinh và 

Washington vẫn phải đồng ý hủy bỏ một số mức thuế hiện nay 

đối với hàng hóa của nhau để đạt được thỏa thuận thương mại 

"giai đoạn một", hai bên đã đồng ý hủy bỏ thuế quan bổ sung 

theo các giai đoạn khác nhau. 

- Chốt phiên 7/11, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 1/2020 tăng 55 

US cent hay 0.9% lên 62.29 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 

80 US cent hay 1.4% lên 57.15 USD/thùng. 

- Giá dầu tăng trên 62 USD/thùng sau khi Trung Quốc ám chỉ 

đang tiến tới một thỏa thuận với Mỹ, nâng cao hy vọng chấm dứt 

tranh chấp kéo dài đã gây tổn hại tới tăng trưởng kinh tế và nhu 

cầu nhiên liệu. 

 

 

 

Cao Su: Kỳ hạn 03/2020 

Xu hướng giá:  

- Giá nằm trên đường MA9 và MA18 là dấu hiệu thị trường 

tích cực trong ngắn và trung hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 172.9 – 174.7 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 178.0 – 179.5 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 07/11/2019 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUH20 177.8 174.5 176.4 0.68% 1,201 

TRUJ20 180.1 177.9 178.9 0.28% 1,971 

ZFTF20 137.60 136.30 136.80 0.37% 1,751 

ZFTG20 138.30 137.10 137.60 0.36% 1,823 

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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