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BẢN TIN CAO SU NGÀY 30/03/2020 

 Điểm tin: Giá cao su toàn cầu đồng loạt giảm 

 

- Chốt phiên ngày 27/03, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 

08/2020 trên sàn Tokyo (TOCOM) giảm 1.66% xuống 

mức 148.4 JPY/kg.  

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

Thượng Hải (SHFE) giảm 0.76% xuống mức 9,830 CNY 

(1,385.89 USD)/tấn.  

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

Singapore (SICOM) giảm 0.99% xuống mức 110.30 US 

cent/kg.  

- Giá cao su Trung Quốc giảm do hoạt động bán tháo 

trước khi nước này giảm thuế giá trị gia tăng trong tháng 

4 và các số liệu kinh tế vĩ mô thấp. 

- Theo các công ty công nghiệp của Trung Quốc, lợi 

nhuận của trong hai tháng đầu năm nay có sự sụt giảm 

tồi tệ nhất kể từ cuối năm 2011 do nhu cầu trong và 

ngoài nước chậm lại. 

 

 

 

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: 144.1 – 146.3 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 151.8 – 155.1 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 27/03/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUQ20 153.0 147.5 148.4 1.66% 1,444 

TRUU20 153.3 149.6 149.6 1.32% 1,264 

ZFTK20 112.8 109.5 109.9 0.54% 1,316 

ZFTM20 113.5 110.0 110.3 0.99% 1,908 

ZFTN20 114.2 110.6 110.9 1.07% 1,549 

RUV20 9,965 9,690 9,830 0.76% 207,255 
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