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BẢN TIN CAO SU NGÀY 17/03/2020 

 Điểm tin: Giá diễn biến trái triều trên các thị trường 

- Chốt phiên ngày 16/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 0.94% lên mức 

161.8 JPY/kg. Tuy nhiên, giá kỳ hạn tháng 08/2020 lại 

giảm 0.25% xuống mức 161.8 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) tăng 0.73% lên mức 10,400 CNY 

(1,486.33 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) giảm 1.58% xuống mức 124.80 US 

cent/kg.  

- Giá cao su giảm trở lại khi những ngân hàng trung 

ương lớn nỗ lực giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch 

virus corona, đã không làm giảm bớt mối lo ngại của các 

nhà đầu tư. 

- Giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng do 

virus corona lây lan mạnh trên toàn cầu trở nên tồi tệ 

hơn vào cuối tuần qua, làm gia tăng mối lo ngại chính 

phủ sẽ đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, 

gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. 

- Sản lượng nhà máy tại Trung Quốc – nước mua cao 

su hàng đầu thế giới – giảm mạnh nhất trong 3 thập kỷ 

trong 2 tháng đầu năm 2020, do virus corona lây lan 

mạnh làm gián đoạn nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

 

 

 

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: 158.1 – 159.9 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 164.1 – 166.5 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 16/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 164.6 160.4 161.8 0.94% 251 

TRUQ20 165.7 161.5 161.8 0.25% 2,215 

ZFTK20 126.30 124.00 124.20 1.90% 1,343 

ZFTM20 126.80 124.60 124.80 1.58% 1,717 

ZFTN20 127.60 125.30 125.50 1.80% 1,095 

RUK20 10,495 10,290 10,400 0.73% 146,199 
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