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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1813.62 1815.59 0.11% 
Argjend  23.89 23.84 -0.21% 
Brent Crude 71.63 72.13 0.70% 
WTI Crude 68.50 68.98 0.70% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1809 1.1810 0.01% 
EURCHF 1.0808 1.0846 0.35% 
EURGBP 0.8585 0.8586 0.00% 
EURALL 121.9161 121.8202 -0.08% 
EURTRY 9.8240 9.8227 -0.01% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY         92.63  92.76 0.14% 
VIX 16.19 16.48 1.79% 
S&P 500 4,528.79 4,522.68 -0.13% 
NASDAQ 15,265.89 15,259.24 -0.04% 
Dow & Jones 35,399.84 35,360.73 -0.11% 
DAX-Gjermani 15,887.31 15,835.09 -0.33% 
FTSE 7,148.01 7,119.70 -0.40% 
NIKKEI 28,089.54 28,451.02 1.29% 
SSE-Shangai 3,543.94 3,565.40 0.61% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.31 1.32 0.77% 
SHBA 2 vite 0.21 0.21 0.05% 
Gjermani 10 vite -0.38 -0.38 0.26% 
Gjermani 2 vite -0.71 -0.72 0.98% 
Burimi: Bloomberg 

DXY (U.S Dollar Index) – Indeksi qe tregon vleren e valutes se 
dollarit amerikan kundrejt valutave te tjera  
VIX (Volatility Index) – Indeksi qe tregon paqendrueshmerine  
e vleresim te tregut nga luhatjet e pritura ne indeksin S&P 
S&P 500 – Indeksi i 500 kompanive tregtuese me te medha ne 
Shtetet e Bashkuara te Amerikes 
NASDAQ – Indeks ne te cilin tregtohen me shume se 3,000 
aksione ne SHBA 
DJIA – Indeksi i 30 kompanive me te medha qe tregtojne ne 
NYSE dhe NASDAQ  
DAX – Indeksi i aksioneve gjermane, rreth 30 kompanive 
FTSE – Indeksi i 100 kompanive me te medha ne Londer                                            
NIKKEI – Indeksi i aksioneve japoneze  
SSE – Indeksi i Shangait ne Kine 

Lajmet Sot 

 

➢ Aksionet aziatike u rikuperuan nga humbjet e 

mëparshme të Mërkurën edhe pse të dhënat 

në disa tregje sugjeruan se rritja ekonomike 

globale po ngadalësohet, ndërsa dollari u rrit 

nga nivelet më të ulëta të tre javëve 

 

➢ Aksionet japoneze u rritën të Mërkurën, me 

Nikkei që arriti nivelin më të lartë 1-1/2-mujor, 

pasi investitorët vënë bast se manovrimet e 

Kryeministrit Yoshihide Suga mund të 

ndihmojnë në rivendosjen e stabilitetit politik 

 

➢ Çmimet e arit ishin të njejta të mërkurën 

ndërsa investitorët prisnin një raport kyç të 

vendeve të punës në SHBA për të dhëna se kur 

Rezerva Federale mund të fillojë të zvogëlojë 

masat stimuluese të epokës së pandemisë 

 

➢ Dollari u tregtua pranë pikës së tij më të ulët 

në gati tre javë kundrejt kolegëve kryesorë të 

Mërkurën, me investitorët të fokusuar në një 

raport kyç të vendeve të punës në SHBA që 

pritet të premten për të dhëna se kur Rezerva 

Federale mund të fillojë të zvogëlojë stimulin 

 

➢ Ekonomia e eurozonës po rritet më shpejt se 

sa ishte parashikuar më parë dhe Banka 

Qendrore Evropiane do ta marrë parasysh 

këtë në vendimet e saj të politikës, tha 

nënkryetari i BQE -së Luis de Guindos për një 

gazetë spanjolle 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 

Itali 01/9/2021 Shkalla e papunësisë 

US 01/9/2021 Ndryshimi i punësimit 

ECB 01/9/2021 Shkalla e papunësisë 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovë 

tregojnë se gjatë gjashtë mujorit të vitit 

2021, diaspora ka dërguar 117.5 milionë 

euro më shumë sesa viti 2020 

 

➢ Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka 

udhëtuar për në shtetin Helvetas ku do të 

marrë pjesë në Forumin Ekonomik të 

Zvicrës. Në këtë Forum, Osmani pritet të 

flasë për potencialin ekonomik të Kosovës 

si dhe tërheqjen e investimeve të huaja. 

 
“Ne vetë duhet të bëhemi ndryshimet që duam të shohim në botë” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Eurostat publikoi të dhënat vjetore të 

inflacionit në eurozonë në gusht. Sipas të 

dhënave të fundit, inflacioni vjetor në 

Eurozonë, i cili ishte 2,2 për qind në korrik, 

arriti në 3 për qind në gusht 

 

➢ Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural njofton se, ka finalizuar 

Udhëzimin Administrativ për Pagesa Direkte 

në Bujqësi për vitin 2021 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Informacion & Paralajmerim 
 
Pergjegjes per kete publikim eshte Banka Kombetare Tregtare Sh.A 
 
Informacioni i perfshire ne kete publikim eshte pergatitur nga Banka Kombetare Tregtare Sh.A vetem per 
qellime informative. Megjithese informacioni ne kete publikim eshte marre nga burime per te cilat ne 
konsiderojme se jane te besueshme, mirepo nuk garantojme se informacioni eshte plotesisht i sakte. 
Banka Kombetare Tregtare Sh.A nuk pranon asnje pergjegjesi per çfaredo humbje qe mund te ndodhe nga 
perdorimi i ketij publikimi, ose qe lind ne ndonje menyre tjeter ne lidhje me kete publikim.  
 
Ky publikim nuk mund te interpretohet si nje keshille per kedo dhe nuk mund te riprodhohet, shperndahet 
ose botohet per ndonje qellim. Informacioni ne kete publikim eshte aktual ne daten e fundit te krijimit, si 
publikim mund te jete i vjeteruar nga zhvillimet qe mund ndodhin pa u ndryshuar publikimi. 


