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BẢN TIN CAO SU  

NGÀY 07/01/2020 

Giá cao su TOCOM tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tiên của năm, giá cao su tại các thị trường tăng theo đà 

của giá dầu do căng thẳng Mỹ-Iran, nguồn cung được dự báo giảm trong năm nay. 

- Chốt phiên ngày 06/01/2020, giá cao su RSS3 kỳ hạn 

tháng 05/2020 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo 

(TOCOM), tăng 0.56% lên mức 198.7 JPY/kg; giá cao su 

TSR20 kỳ hạn tháng 03/2020 trên sàn Singapore 

(SICOM) tăng mạnh 2.41% lên mức 148.9 US cent/kg; 

giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 05/2020 trên sàn Thượng 

Hải (SHFE) tăng 1.05% lên mức 12,985 CNY/tấn (1867.5 

USD/tấn).  

- Hiệp hội Các nhà sản xuất motor và nhà thương mại 

(SMMT) của Anh hôm qua 06/01 cho biết số lượng xe ô 

tô mới bán ra thị trường Anh trong năm qua chạm mức 

thấp nhất kể từ năm 2013. Cụ thể, số đăng ký ô tô mới 

giảm 2% vào năm 2019 xuống còn 2.31 triệu xe, năm thứ 

ba giảm liên tiếp kể từ năm 2016. Nếu Thủ tướng Anh 

Boris Johnson không thành công trong việc đàm phán 

thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU, thuế xuất khẩu 

và nhập khẩu xe hơi giữa Anh và EU sẽ tăng 10% vào 

năm 2021. 

- Giới chuyên gia nhận định, việc chính phủ Thái Lan hôm 

04/12/2019 thông qua kế hoạch giảm 21% diện tích trồng 

cao su tự nhiên trong vòng 20 năm tới sẽ có tác động 

ngắn hạn lên thị trường, nhưng trong dài hạn, việc này 

sẽ không gây ra một cú sốc cung quá nghiêm trọng. 

  

 

Cao Su RSS3 kỳ hạn 05/2020 trên sàn TOCOM 

Xu hướng giá:  

- Giá nằm trên đường MA18 và đường MA9 là dấu hiệu cho 

thấy thị trường tích cực trong ngắn hạn. 

Phân tích kỹ thuật: 

- Vùng hỗ trợ tiếp theo trong khoảng: 188.57 – 193.63 

- Vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng: 201.63 – 204.57 

Cập nhật giá chốt phiên ngày 06/01/2020 

Sản 

phẩm 
Cao Thấp 

Chốt 

phiên 
+/- KLGD 

TRUK20 199.5 191.5 198.7 0.56% 3,450 

TRUM20 203.5 198.7 202.4 1.15% 4,685 

ZFTH20 149.20 145.40 148.90 2.41% 1,478 

ZFTJ20 150.30 146.50 149.80 2.25% 1,898 

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm về các 

quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao Dịch Hàng Hóa 

Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn. 
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