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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1823.29 1818.82 -0.25% 

Argjend  24.68 24.59 -0.37% 

Brent Crude 72.22 72.43 0.29% 

WTI Crude 69.29 68.97 -0.46% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1870 1.1876 0.05% 
EURCHF 1.0863 1.0852 -0.11% 
EURGBP 0.8579 0.8583 0.05% 
EURALL 121.7506 121.8240 0.06% 
EURTRY 9.8356 9.8467 0.11% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY  92.04  92.17 0.15% 
VIX 16.41 16.93 3.17% 
S&P 500 4,536.95 4,535.43 -0.03% 
NASDAQ 15,331.18 15,363.52 0.21% 
Dow & Jones 35,443.82 35,369.09 -0.21% 
DAX-Gjermani 15,932.12 15,906.64 -0.16% 
FTSE 7,187.18 7,169.82 -0.24% 
NIKKEI 29,659.89 29,916.14 0.86% 
SSE-Shangai 3,621.86 3,676.59 1.51% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.32 1.35 2.18% 
SHBA 2 vite 0.21 0.20 -0.92% 
Gjermani 10 vite -0.37 -0.35 -5.18% 
Gjermani 2 vite -0.72 -0.70 -1.68% 
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 

 

➢ Prodhimi industrial gjerman u rrit më shumë 

sesa pritej në korrik pas rënies tre mujore, të 

dhënat treguan të martën, në një shenjë se 

fabrikat po kapërcejnë ngadalë ngushticat e 

furnizimit të cilat kanë penguar një 

rimëkëmbje në ekonominë më të madhe të 

Evropës 

 

➢ Aksionet japoneze u mbyllën më lart të martën, 

me Nikkei që arriti nivelin më të lartë të pesë 

muajve, pasi investitorët shpresuan se 

kryeministri i ri mund të nxisë një rimëkëmbje 

me masa të përmirësuara për të trajtuar krizën 

e koronavirusit dhe ndikimin e saj ekonomik 

 

➢ Një indeks global i aksioneve arriti një rekord 

të lartë të martën pasi investitorët u 

ngushëlluan në pikëpamjet në rritje, Rezerva 

Federale e SHBA ka të ngjarë të vonojë fillimin 

e zvogëlimit të blerjeve të aseteve të saj dhe të 

ruajë politikën e saj monetare shtrirëse për një 

afat të afërt 

 

➢ Dollari gjeti mbështetje të martën ndërsa 

investitorët prisnin një takim të Bankës 

Qendrore Evropiane dhe të dhënat e SHBA për 

të vlerësuar perspektivën e politikës, ndërsa 

Aussie ra pak më lart pasi Banka Rezervë e 

Australisë ngeci me planet e saj të ngadalta 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 

EC 07/9/2021 Punësimi ne baza vjetore 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Ministria e Financave, Punës dhe 

Transfereve ka njoftuar se më 13 shtator 

2021 do të mbahet ankandi i 

katërmbëdhjetë i Letrave me Vlerë për 

vitin 2021. Në këtë ankand do të 

emetohen Bono Thesari me maturitet 12-

mujor në shumën prej 20 milionë eurove 

 

➢ Ministri i Financave, Punës dhe 

Transfereve, Hekuran Murati deklaroi se 

pavarësisht goditjes së ekonomisë nga 

pandemia COVID-19, Kosova është duke u 

rimëkëmbur në hapa shumë më të shpejtë 

se sa që ishte e parashikuar nga 

indikatorët fillestarë 

 
“Suksesi nuk do të vijë tek ju. Ju vetë duhet ta arrini atë”  

Marva Collins 

 

 

 

 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë për 

dialog, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, 

të martën dhe të mërkurën do të zhvillojnë 

takime në Bruksel. Këtë e kanë konfirmuar 

për REL-in edhe burimet e BE-së, por edhe 

ato të Qeverisë së Kosovës 

 

➢ Grupi i 20 vendeve më të pasura të botës, i 

njohur si G20 është pajtuar për të rritur 

përpjekjet që të ndihmojnë vendet e varfra 

të vaksinojnë popullsinë e tyre kundër 

COVID-19 



 

 
 
 
 
 
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. 


