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BẢN TIN CAO SU NGÀY 20/02/2020 

Giá cao su trên sàn Tokyo giảm nhẹ theo đà giảm trên sàn Thượng Hải,  do dịch Covid-19 được kiểm soát khiến 

nhu cầu găng tay cao su giảm sút 

- Chốt phiên ngày 19/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm nhẹ 0.05% 

xuống mức 185.8 JPY/kg. Giá cao su RSS3 kỳ hạn 

tháng 05/2020 trên sàn Thượng Hải (SHFE) giảm nhẹ 

0.04% xuống mức 11,635 CNY (1,685.74 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.  

-  Nguồn cung cao su tại Ấn Độ tương đối thấp so với 

mọi năm, do điều kiện thời tiết tại vùng nguyên liệu 

Kerala không thuận lợi, theo Ninu Mohamed, chuyên gia 

tại hãng Sara Traders tại thành phố Kottaya, bang 

Kerala. Thông thường, mùa thu hoạch mủ cao su diễn 

ra từ tháng mười đến tháng ba sang năm. Tuy nhiên, 

mùa lấy mủ cao su năm nay sẽ kết thúc vào tháng hai, 

do nhiệt độ cao. Theo Mohamed, kim ngạch nhập khẩu 

cao su của Ấn Độ cũng sẽ giảm càng khiến cung cao su 

nội địa gặp khó khăn  

 

 

 

 

 

 

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: 183.8 – 184.8 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 186.4 – 187.0 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 19/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 186.0 184.3 185.5 -0.16%    343 

TRUM20 186.0 184.4 185.8 -0.05%    575 

TRUN20 186.9 185.0 186.4 -0.21% 1,771 

ZFTH20 136.10 135.10 135.50 -0.15% 1,001 

ZFTJ20 136.90 136.10 136.50 -0.29%    964 

ZFTK20 137.70 137.00 137.30 -0.29%     987 

RUK20 11,685 11,575 11,635 -0.04% 112,692 
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KLGD và Vị thế mở của HĐ Cao su RSS3 trên 
sàn TOCOM

Giao dịch Vị thế mởTheo Ashish Pandey, nhà phân tích tại J K Tyres, ngành sản 

xuất lốp ô tô của nước này đang thiếu nguồn cung cao su tự 

nhiên, khi mà ngành sản xuất ô tô đang có dấu hiệu phục hồi.  

 


