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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1809.66 1812 0.13% 
Argjend  23.91 23.98 0.31% 
Brent Crude 73.03 72.99 -0.05% 
WTI Crude 69.99 69.82 -0.24% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1875 1.1875 0.00% 
EURCHF 1.0858 1.0857 0.00% 
EURGBP 0.8585 0.8588 0.04% 
EURALL 121.8969 121.8731 -0.02% 
EURTRY 9.8471 9.8950 0.49% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY         92.23  92.22 -0.01% 
VIX 16.41 16.29 -0.73% 
S&P 500 4,524.09 4,536.95 0.28% 
NASDAQ 15,309.38 15,331.18 0.14% 
Dow & Jones 35,312.53 35,443.82 0.37% 
DAX-Gjermani 15,840.59 15,822.94 -0.11% 
FTSE 7,163.90 7,168.04 0.06% 
NIKKEI 28,543.51 29,128.11 2.05% 
SSE-Shangai 3,597.04 3,581.73 -0.43% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.28 1.29 0.79% 
SHBA 2 vite 0.21 0.21 1.17% 
Gjermani 10 vite -0.39 -0.39 0.78% 
Gjermani 2 vite -0.72 -0.72 0.56% 
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 japoneze u rritën të Premten, me 

indeksin e Topix që arriti nivelin më të lartë në 

tre dekadat e fundit, pasi Kryeministri 

Yoshihide Suga ofroi dorëheqjen, duke hapur 

rrugën për një qeveri të re që mund të ndihmojë 

koalicionin qeverisës të fitojë zgjedhjet e 

ardhshme 

 

➢ Çmimet e arit u rritën të Premten, të 

shoqëruara nga një dollar më i dobët, me 

investitorët që presin të dhënat e vendeve të 

punës në SHBA për të vlerësuar planet e 

Rezervës Federale për të filluar blerjet e 

pakësuara të aseteve 

 

➢ Rritja e punësimit në SHBA ka të ngjarë të 

tërhiqet në gusht pasi fitoi afro 2 milion vende 

pune në dy muajt e fundit pasi rastet e rritura 

të COVID-19 ulën kërkesën për udhëtime dhe 

argëtim, por ritmi ishte ndoshta i mjaftueshëm 

për të mbajtur zgjerimin ekonomik 

 

➢ Planet e Kinës për të nisur një shkëmbim të ri 

në Pekin, të shpallur nga Presidenti Xi Jinping të 

enjten, rritën aksionet në agjencitë kineze, por 

rrëzuan bordin fillestar të Shenzhen ChiNext 

dhe aksionet e bursës së Hong Kongut mes 

frikës së rritjes së konkurrencës 

 

➢ Numri i punonjësve të ulur me orarin e punës 

në skemat e mbrojtjes së punës në Gjermani ra 

me 35% në gusht, tha instituti ekonomik Ifo të 

Premten 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 

EC 03/9/2021 Indeksi PMI i shteteve të Eurozone-s 

UK 03/9/2021 Ndryshimet e Rezervave Zyrtare 

US 03/9/2021 Shkalla e papunësisë 

*PMI – Indeksi menagjerial i blerjes 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve ka ndarë edhe 1 milion euro 

për familjet në nevojë 

 

➢ Në prag të marrëveshjes së 4 shtatorit të 

nënshkruan në Uashington në mes të 

Kosovës dhe Serbisë, Departamenti 

Amerikan i Shtetit ka bërë thirrje që 

gjithçka e nënshkruar një vit më parë të 

respektohet 

 
"E ardhmja i përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre" 

Eleanor Roosevelt 

 

 

 

 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Në Shqipëri autoritetet zyrtare dhe 

ekspertët po e shohin rimëkëmbjen e 

ekonomisë, që ka marrë goditje nga 

Pandemia e Covid 19, të lidhur ngusht me 

proçesin e vaksinimit. Të dhënat, thonë 

zyrtarët, janë optimiste dhe flasin për një 

rritje ekonomike me 5.5% për vitin 2021 

 

➢ Masat e forta për COVID-19 në Kinë kanë 

çmimin e tyre: sinjalet negative ekonomike 

nga Republika Popullore po shtohen. Kjo nuk 

është një shenjë e mirë as për kompanitë dhe 

konsumatorët gjermanë 



 

 
 
 
 
 
 
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. 


