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BẢN TIN CAO SU NGÀY 24/03/2020 

 Điểm tin: Giá tại Tokyo giảm mạnh, Thượng Hải cũng tương tự 

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

07/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 3.67% xuống 

mức 147.1 JPY/kg. Giá kỳ hạn tháng 08/2020 cũng giảm 

3.31% xuống mức 148.9 JPY/kg. 

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 3.77% xuống mức 9,455 CNY 

(1,336.21 USD)/tấn. 

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

Singapore (SICOM) giảm tới 6.85% xuống mức 110.10 

US cent/kg.  

- Giá cao su tại Tokyo (TOCOM) giảm phiên thứ 3 liên 

tiếp xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm, do sự lây 

lan nhanh chóng virus corona làm gia tăng lo lắng về 

suy thoái toàn cầu và nhu cầu nguyên liệu này. 

- Giám đốc điều hành của Volkswagen cho biết cuộc 

khủng hoảng virus corona có thể buộc công ty này đóng 

cửa các nhà máy lâu hơn dự kiến ban dầu. 

- Tồn trữ cao su tại kho ngoại quan Thượng Hải giảm 

0,2% so với tuần trước đó. 

 

 

 

 

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: 141.1 – 144.1 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 152.5 – 157.9 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 23/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUN20 154.9 146.5 147.1 3.67% 222 

TRUQ20 156.1 147.3 148.9 3.31% 4,415 

ZFTM20 116.20 109.50 110.10 6.85% 1,828 

ZFTN20 116.70 110.10 110.80 6.58% 1,547 

ZFTQ20 118.60 110.60 111.30 6.71% 1,446 

RUK20 9,570 9,300 9,455 3.77% 148,152 

 

145.0

160.0

175.0

190.0

205.0

20/2 28/2 6/3 13/3 23/3

Cao su 07/2020 - TRUN20

 9,000

 9,500

 10,000

 10,500

 11,000

 11,500

 12,000

 12,500

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

16/3 17/3 18/3 19/3 23/3

KLGD và Vị thế mở của HĐ 
Cao su RSS3 trên sàn TOCOM


