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BẢN TIN CAO SU NGÀY 28/02/2020 

  

Giá cao su TOCOM và SHFE giảm, đi ngược đà tăng nhẹ tại Singapore  

- Chốt phiên ngày 27/02, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 1.37% xuống 

mức 179.8 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 0.88% xuống mức 11,315 

CNY (1,614.73 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) tăng 0.07% lên mức 133.60 US 

cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo giảm phiên thứ 3 liên tiếp do lo 

ngại COVID-19 bùng phát thành đại dịch toàn cầu, sau 

khi các trường hợp nhiễm virus mới ngoài Trung Quốc 

– lần đầu tiên – vượt các ca nhiễm mới tại nước này. 

- Trong năm 2019, Thái Lan xuất khẩu được 3.14 triệu 

tấn cao su tự nhiên (mã HS: 4001), trị giá 128.49 tỷ Baht 

(tương đương 4.11 tỷ USD), giảm 10.7% về lượng và 

giảm 12.8% về trị giá so với năm 2018, chủ yếu xuất 

khẩu sang Trung Quốc, Malaysia và Mỹ. 

 

 

 

Cao Su RSS3 TOCOM tháng 07/2020  

Xu hướng giá:  

- Giá nằm dưới đường MA9 và đường MA18 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: 178.1 – 178.9 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 181.1 – 182.5 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/02/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 181.6 179.4 179.8 1.37%  1,588  

TRUQ20 182.1 180.0 180.4 1.37%  1,618  

ZFTK20 134.30 132.90 133.60 0.07% 1,857 

ZFTM20 135.10 133.70 134.50 0.15% 1,683 

ZFTN20 136.00 134.60 135.30 0.15% 1,394 

RUK20 11,395 11,230 11,315 0.88% 124,001 
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