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BẢN TIN CAO SU NGÀY 20/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su toàn cầu tiếp tục giảm mạnh. Cao su TOCOM thấp nhất 16 tháng. Cao su Thượng Hải thấp 

nhất 12 năm. 

- Chốt phiên ngày 19/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 4.8% xuống 

mức 152.7 JPY/kg. Đầu phiên, giá xuống 151.2 JPY/kg, 

thấp nhất từ ngày 21/11/2018. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 5.48% xuống mức 9,655 CNY 

(1,362.68 USD)/tấn. Trong phiên có thời điểm giá xuống 

9,395 CNY/tấn, mức thấp nhất từ tháng 12/2008. 

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

Singapore (SICOM) giảm 3.25% xuống mức 116.20 US 

cent/kg.  

- Giá cao su toàn cầu giảm mạnh khi các biện pháp khẩn 

cấp của Ngân hàng trung ương châu Âu, Mỹ và Nhật 

Bản đã không cản được đà bán tháo, bởi lo ngại sự 

bùng phát của dịch COVID-19. 

- Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đưa ra kế 

hoạch mua trái phiếu khẩn cấp trị giá 750 tỉ euro (814 tỉ 

USD) để giảm thiểu tác động kinh tế bởi đại dịch virus 

corona gây ra, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã 

triển khai chương trình tín dụng khẩn cấp lần thứ 3 trong 

2 ngày. 

 

 

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: 147.1 – 149.9 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 156.8 – 160.9 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 19/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 158.1 151.2 152.7 4.80%  396  

TRUQ20 159.9 151.5 154.0 4.47%  4,306  

ZFTK20 122.70 110.00 116.10 3.73% 1,991 

ZFTM20 121.00 111.90 116.20 3.25% 4,153 

ZFTN20 121.80 112.40 116.60 3.16% 2,994 

RUK20 10,330 9,995  9,655  5.48% 268,947 
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