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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1813.9 1812.78 -0.06% 

Argjend  24.14 24.12 -0.09% 

Brent Crude 71.59 71.48 -0.15% 

WTI Crude 68.59 68.42 -0.25% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1839 1.1843 0.03% 
EURCHF 1.0841 1.0841 0.00% 
EURGBP 0.8599 0.8597 -0.02% 
EURALL 122.0127 121.8289 -0.15% 
EURTRY 9.8254 9.8359 0.11% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY         92.45  92.46 0.01% 
VIX 16.48 16.11 -2.25% 
S&P 500 4,522.68 4,524.09 0.03% 
NASDAQ 15,259.24 15,309.38 0.33% 
Dow & Jones 35,360.73 35,312.53 -0.14% 
DAX-Gjermani 15,835.09 15,824.29 -0.07% 
FTSE 7,119.70 7,149.84 0.42% 
NIKKEI 28,451.02 28,543.51 0.33% 
SSE-Shangai 3,567.10 3,597.31 0.85% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.29 1.30 0.26% 
SHBA 2 vite 0.21 0.21 0.10% 
Gjermani 10 vite -0.37 -0.38 1.88% 
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 

 

➢ Tregjet e aksioneve aziatike ishin në një 

gjendje stabile ketë të enjten pasi shqetësimet 

u rritën mbi ekonominë kineze pas të dhënave 

të publikuara, ndërsa rreziku i një raporti të 

papërfillshëm të pagave amerikane e mbajti 

dollarin në mbrojtje 

 

➢ Inflacioni i konsumit të Gushtit në Korenë e 

Jugut qëndroi në kulmin nëntë vjeçar, duke 

rritur shanset që banka qendrore të rrisë 

normat përsëri këtë vit, pasi kërkesa e fortë 

shton presionet e çmimeve 

 

➢ Çmimet e naftës ranë të enjten pasi OPEC+ ra 

dakord të mbajë politikën e saj për kthimin 

gradual të furnizimit në treg në një kohë kur 

rastet e koronavirusit në të gjithë botën po 

rriten dhe shumë rafineritë amerikane, një 

burim kryesor i kërkesës bruto, mbetën jashtë 

linje 

 

➢ Çmimet e arit ishin të sheshta të enjten pasi 

investitorët ishin kryesisht në periferi në pritje 

të printimit të listave të pagave të fermave jo-

bujqësore në SHBA, që është vendimtare për 

afatin e zvogëluar të Rezervës Federale 

 

➢ Operatori gjerman i këmbimit Deutsche 

Boerse do të njoftojë të hënën hyrje të reja në 

indeksin DAX të blloqeve blu, pjesë e indeksit 

më të madh ndonjëherë 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

*Kalendari i të enjtës nuk perfshinë ndonjë ngjarje me rëndesi të madhe ekonomike 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës 

(OEK), Berat Rukiqi ka thënë se, gjendja 

aktuale e bizneseve është e mjaftueshme 

për të ruajtur vendet e punës. Rukiqi thotë 

se që nga fundi i vitit të kaluar ka një 

stabilizim të bizneseve, për sa i përket 

qarkullimit financiar 

 

➢ Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani po 

merr pjesë në Forumin Ekonomik të 

Zvicrës. Ajo në këtë forum ka folur për 

potencialin ekonomik të Kosovës si dhe 

tërheqjen e investimeve të huaja 

 
“Gjithmonë mbani mend se vendosmëria juaj për të pasur sukses është 

gjëja më e rëndësishme”  
Abraham Lincoln 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Banka Qendrore e Gjermanisë ka treguar se 

është vërshuar me më tepër se 50 milionë 

euro bankënota të dëmtuara nga vërshimet 

vrasëse që goditën Gjermaninë në korrik 

 

➢ Inflacioni në Eurozonë ka arritur nivelin më 

të lartë brenda një dekade, duke rritur 

kështu edhe presionin ndaj Bankës Qendrore 

Evropiane për të ngadalësuar ritmin e 

blerjeve të obligacioneve 



 

 
 
 
 
 
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. 


