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BẢN TIN CAO SU NGÀY 22/01/2020 

Giá cao su thế giới lao dốc hai phiên liên tiếp do sức cầu yếu từ Trung Quốc, IMF hạ thấp triển vọng kinh tế toàn 

cầu  

- Chốt phiên ngày 21/01, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

05/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm mạnh 4.07% 

xuống còn 191.0 JPY/kg, theo đà giảm của giá cao su 

RSS3 giao tháng 05/2020 trên sàn Thượng Hải (SHFE) 

(-1.77%) xuống còn 12,735 CNY (1,845 USD)/tấn. Giá 

cao su TSR20 giao tháng 03/2020 trên sàn Singapore 

(SICOM) giảm 2.05% xuống còn 147.90 US cents/kg. 

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), hôm 

nay 22/01, cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh đạt 

kết quả khả quan, đạt và vượt kế hoạch 2019. Cụ thể, 

doanh thu thực tế vượt 23% so với chỉ tiêu đặt ra, đạt 

khoảng 1.28 tỷ USD. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho 

biết, lợi nhuận trước thuế của VRG chỉ đạt 220.82 triệu 

USD, tương đương 98% kế hoạch đặt ra. 

Cụ thể, tổng lượng tiêu thụ toàn tập đoàn đạt 433,000 

tấn các loại, giá bán bình quân đạt 32.2 triệu đồng/tấn. 

Tập đoàn đã mở rộng cung cấp sản phẩm cho các nhà 

sản xuất lớn nội địa và quốc tế như Công ty vỏ xe Sailun 

Việt Nam, Công ty vỏ xe JK của Ấn Độ, Công ty Cordiant 

của Nga, Công ty Belshina của Belarus… 

Để đối phó với tình hình giá cao su thế giới biến động 

thất thường trong năm nay, VRG sẽ duy trì sản xuất với 

chủ trương “sản xuất đến đâu – tiêu thụ đến đó”.   

Tập đoàn cũng đang lên kế hoạch mở rộng diện tích cao 

su ở Campuchia lên 65,000 ha trong năm nay. Năm 

2019, tập đoàn đã thu hoạch 50,000 tấn mủ cao su từ 

47,000 ha cao su đang khai thác ở Campuchia. Hiện 

VRG đang có 19 chi nhánh ở Campuchia, tổng giá trị 

đầu tư ước tính 800 triệu USD. 

 

 

Cao Su RSS3 kỳ hạn 05/2020 trên sàn TOCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 21/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 199.0 189.9 191.0 -4.07% 1,422 

TRUM20 201.7 192.2 193.0 -4.17% 4,248 

ZFTH20 150.50 147.00 147.90 -2.05% 2,334 

ZFTJ20 151.40 148.00 148.70 -1.98% 2,181 

RUK20 12,945 12,565 12,735 -1.77% 241,693 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên 
sàn TOCOM

Giao dịch Vị thế mở

(Khmer Times) Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia, 

kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2019 của nước này 

đạt 200 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018. 

Theo Tổng cục Cao su Campuchia (GDR), một kg mủ 

cao su tươi có giá trung bình khoảng 1.18 USD, trong 

khi mủ cao su khô chi có giá trung bình 0.61 USD/kg. 
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Xu hướng giá:  

- Giá nằm dưới đường MA18 và đường MA9 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: 184.2 – 187.6 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 196.7 – 202.4 

 

 

 

 

 

180.0

190.0

200.0

210.0

18/12 25/12 7/1 15/1

Cao su 05/2020 - TRUK20


