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BẢN TIN CAO SU NGÀY 19/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su toàn cầu đồng loạt giảm. 

- Chốt phiên ngày 18/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 1.11% xuống 

mức 160.4 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 0.63% xuống mức 10,215 

CNY (1,445.33 USD)/tấn. Trong phiên có thời điểm giá 

xuống 9,930 CNY/tấn, mức thấp nhất từ tháng 01/2016. 

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

Singapore (SICOM) giảm 3.22% xuống mức 120.10 US 

cent/kg.  

- Giá cao su toàn cầu giảm do lo ngại dịch COVID-19 

lây lan mạnh trên toàn cầu, làm lu mờ các biện pháp 

kích thích toàn cầu nhằm ngăn chặn tác động kinh tế từ 

đại dịch. Tính đến 9h30 ngày 19/03, đã có trên 219,000 

người nhiễm virus, gần 9,000 người đã tử vong. 

- Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dự báo hoạt 

động xuất khẩu cao su sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là thị 

trường xuất khẩu cao su chủ yếu của Việt Nam.  

 

 

 

 

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: 158.5 – 159.5 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 162.3 – 164.1 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 18/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 163.2 160.4 160.4 1.11%  188  

TRUQ20 164.5 160.8 161.2 0.86%  1,750  

ZFTM20 126.30 118.40 120.10 3.22% 4,864 

ZFTN20 126.90 119.00 120.40 3.53% 2,754 

ZFTQ20 127.60 119.20 120.80 3.75% 2,239 

RUK20 10,470 9,930 10,215 0.63% 251,311 
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