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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 
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BẢN TIN CAO SU NGÀY 24/02/2020 

 Giá cao su TOCOM và SHFE tăng mạnh, đi ngược đà giảm tại SICOM  

- Chốt phiên ngày 21/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

06/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 1.61% lên mức 

189.0 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.82% lên mức 11,750 CNY 

(1,670.24 USD)/tấn. 

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 05/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) giảm 0.07% xuống mức 137.90 US 

cent/kg.  

- Theo số liệu từ Tire World (Trung Quốc), 80% các cửa 

hàng và đại lý lốp xe vẫn chưa hoạt động trở lại bình 

thường. Hầu hết các tỉnh thành tại Trung Quốc vẫn chỉ 

cho các xe chuyên dụng phục vụ nhu cầu y tế đi trên 

đường cao tốc, khiến các luồng hàng hoá bị ứ đọng, bao 

gồm cả cao su. Dù vậy, lượng hàng tồn đọng tại cảng 

đã giảm bớt trong những ngày gần đây do tình hình dịch 

bệnh đã được cải thiện phần nào. 

- Theo Sina, nguồn cung cao su toàn cầu dự kiến sẽ 

thấp trong hai tháng tới, do hạn hán từ Thái Lan. 

 

 

 

 

Cao Su RSS3 TOCOM tháng 6/2020  

Xu hướng giá:  

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

thấy thị trường tích cực trong ngắn và trung hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 185.3 – 187.1 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 190.4 – 191.9 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 21/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUM20 190.0 186.7 189.0 1.61% 521 

TRUN20 190.4 187.2 186.6 1.55% 2,074 

ZFTJ20 138.40 136.80 137.10 0.07% 992 

ZFTK20 139.20 137.60 137.90 0.07% 1,117 

ZFTM20 140.10 138.50 138.80 0.00% 946 

RUK20 11,830 11,675 11,750 0.82% 159,552 
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