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BẢN TIN CAO SU NGÀY 06/04/2020 

 

 Điểm tin: Giá cao su toàn cầu đồng loạt tăng 

- Chốt phiên ngày 03/04, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

08/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 2.15% lên mức 

142.5 JPY/kg.  

- Giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 09/2020 trên sàn 

Thượng Hải (SHFE) tăng 1.09% lên mức 9,695 CNY 

(1,366.98 USD)/tấn.  

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

Singapore (SICOM) tăng 0.37% lên mức 107.30 US 

cent/kg.  

- Giá dầu bật tăng phiên 02/04 là nhân tố khiến giá cao 

su toàn cầu phục hồi ở phiên cuối tuần. Tuy nhiên, giá 

tại sàn TOCOM vẫn giảm tuần thứ sáu liên tiếp với mức 

giảm 3.98%, khi nhà đầu tư lo ngại dịch virus corona 

khiến nhu cầu cao su trên toàn cầu sụt giảm. Đây là 

chuỗi giảm giá dài nhất từ tháng 06/2016. 

- Lượng cao su lưu kho trên sàn Thượng Hải hiện giảm 

1.1% so với cách đây một tuần. 

- Honda Motor cho biết, hãng kéo dài thời gian đóng cửa 

nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ và Canada đến 10/04/2020 

và nhà máy tại Celaya, trung tâm Mexico đến 

13/04/2020, do dịch COVID-19 bùng phát. 

 

 

Cao Su RSS3 TOCOM tháng 08/2020  

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: 138.4 – 140.4 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 144.6 – 146.8 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 03/04/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUQ20 144.7 140.5 142.5 2.15% 839 

TRUU20 145.6 141.5 144.3 2.63% 2,371 

ZFTM20 109.90 106.50 107.30 0.37% 2,283 

ZFTN20 110.80 107.70 108.60 0.56% 1,354 

ZFTQ20 112.00 109.00 109.90 0.73% 1,389 

RUV20 9,880 9,610 9,695 1.09% 176,485 
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