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BẢN TIN CAO SU NGÀY 07/04/2020 

 

 Điểm tin: Giá cao su toàn cầu đồng loạt tăng 

- Chốt phiên ngày 06/04, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

08/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) tăng 2.46% lên mức 

146.0 JPY/kg.  

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

Singapore (SICOM) tăng 0.92% lên mức 109.60 US 

cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo tăng lên mức cao nhất 1 tuần 

được hậu thuẫn bởi thị trường chứng khoán Tokyo tăng, 

song lo ngại nhu cầu toàn cầu suy giảm đã hạn chế đà 

tăng. 

- Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng gần 3% 

trong ngày 7/4/2020, sau khi tăng trong phiên trước đó 

được hỗ trợ bởi các dấu hiệu virus corona tại Pháp, Italia 

và Mỹ suy giảm. 

- Thị trường hàng hóa Trung Quốc đóng cửa trong ngày 

thứ hai (6/4/2020) cho ngày nghỉ Tết Thanh Minh. 

- Công ty sản xuất lốp xe Pháp Michelin MICP.PA cho 

biết giám đốc điều hành đồng ý cắt giảm lương giúp đối 

phó với tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh từ 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: 141.3 – 143.7 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 147.2 – 148.3 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/04/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUQ20 146.0 142.5 146.0 2.46% 481 

TRUU20 147.3 144.5 146.9 1.80% 1,518 

ZFTM20 108.60 107.50 108.40 1.03% 378 

ZFTN20 109.80 108.40 109.60 0.92% 363 

ZFTQ20 111.00 109.90 110.70 0.73% 229 
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