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BẢN TIN CAO SU NGÀY 13/03/2020 

 Điểm tin: Giá đồng loạt giảm  

- Chốt phiên ngày 12/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 3.23% xuống 

mức 158.7 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 2.12% xuống mức 10,410 

CNY (1485.83 USD)/tấn. 

- Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 06/2020 trên sàn 

Singapore (SICOM) giảm 1.49% xuống mức 125.60 US 

cent/kg.  

- Giá cao su trên sàn Tokyo giảm trong phiên vừa qua 

do gia tăng lo ngại về dịch bệnh Covid-19 khi Tổng thống 

Mỹ tạm dừng chuyến công du tới Châu Âu và WHO 

công bố Đại dịch. 

- Các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đang đề nghị 

Chính phủ giúp đỡ trong bố cảnh doanh số bán ô tô giảm 

79% trong tháng 2/2020 xuống mức thấp kỷ lục. 

- Dầu thô Brent đã giảm 7% trong phiên vừa qua sau khi 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ngừng toàn bộ 

các hoạt động đi lại từ Châu Âu tới Mỹ trong vòng 30 

ngày (ngoại trừ đối với Vương quốc Anh) bắt đầu có 

hiệu lực từ đêm 13/3 nhằm ngăn chặn sự lây lan của 

virus SARS-CoV-2. 

 

 

 

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: 154.4 – 156.5 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 162.9 – 167.2 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 12/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 165.0 158.6 158.7 3.23% 383 

TRUQ20 165.6 158.8 160.1 2.56% 3,777 

ZFTK20 126.50 123.90 125.60 1.49% 2,103 

ZFTM20 127.10 124.10 126.00 1.56% 1,565 

ZFTN20 127.70 125.20 126.90 1.40% 1,807 

RUK20 10,565 10,230 10,410 2.12% 235,724 
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