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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1794.36 1800.02 0.32% 

Argjend  24.32 24.37 0.22% 

Brent Crude 71.69 71.86 0.24% 

WTI Crude 68.35 68.6 0.37% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1840 1.1841 0.01% 
EURCHF 1.0889 1.0878 -0.11% 
EURGBP 0.8590 0.8601 0.13% 
EURALL 121.6442 121.7965 0.13% 
EURTRY 9.8962 9.9064 0.10% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY  92.51  92.57 0.06% 
VIX 18.14 19.11 5.35% 
S&P 500 4,535.43 4,520.03 -0.34% 
NASDAQ 15,363.52 15,374.33 0.07% 
Dow & Jones 35,369.09 35,100.00 -0.76% 
DAX-Gjermani 15,843.09 15,657.60 -1.17% 
FTSE 7,149.37 7,091.17 -0.81% 
NIKKEI 29,916.14 30,181.21 0.89% 
SSE-Shangai 3,676.59 3,675.19 -0.04% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.37 1.35 -1.73% 
SHBA 2 vite 0.22 0.21 -2.68% 
Gjermani 10 vite -0.32 -0.33 1.24% 
Gjermani 2 vite -0.70 -0.70 -0.14% 
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 

 

➢ Ekonomia e Japonisë u rrit me një klip vjetor prej 

1.9% në tremujorin e dytë, më mirë se vlerësimi 

fillestar i një fitimi prej 1.3%, treguan të dhënat 

e rishikuara qeveritare, duke konfirmuar një 

rimëkëmbje graduale nga rënia e shkaktuar nga 

COVID-19 

 

➢ Aksionet aziatike thyen tetë sesione të 

njëpasnjëshme fitimesh të mërkurën, pasi 

shqetësimet e reja rreth ngadalësimit të rritjes 

globale i shtynë investitorët të reduktojnë 

ekspozimin e tyre ndaj pasurive më të 

rrezikshme në një nxitje ndaj strehëve të sigurta 

të tilla si dollari amerikan 

 

➢ Dollari pati një rritje një-javore ndaj monedhave 

të tjera, mbështetur nga rendimente më të larta 

të Thesarit dhe euro më e dobët përpara një 

vendimi të politikës së Bankës Qendrore 

Evropiane 

 

➢ Çmimet e arit u rikuperuan nga një rënie prej 

1.6%   në sesionin e kaluar për t'iu qasur nivelit 

kryesor psikologjik prej 1,800 dollarë të 

mërkurën, ndërsa tubimi i dollarit u ndal 

 

➢ Stoqet evropiane ranë të mërkurën ndërsa 

shqetësimet rreth ngadalësimit të rritjes 

botërore u rënduan, ndërsa investitorët 

vështruan përpara në një takim të Bankës 

Qendrore Evropiane për sugjerime mbi 

rregjistrimin e planeve 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 

Japoni 08/9/2021 Indeksi i cmimit të BPV  

US 08/9/2021 Kredia konsumatore 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Ministra e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural njofton se ka hapur 

periudhën e aplikimit për subvencione për 

disa kultura dhe aktivitete bujqësore. Për 

sektorët, të cilët do të mbështeten përmes 

Programit për Pagesa Direkte 2021, 

MBPZHR-ja ka ndarë një buxhet prej 21 

milionë eurove dhe afati për aplikim për 

këtë program fillon nga sot dhe përfundon 

më 28 shtator 2021 

 
“Suksesi është sasia e përpjekjeve të vogla të përseritura ditë në ditë” 

Robert Colter 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Vendet anëtare të Bashkimit Evropian 

dhanë dritën jeshile për ndarjen e 14.2 

miliardë eurove si ndihmë financiare për 

shtetet që janë në proces të zgjerimit. 

Mjetet do të vlejnë për periudhën 2021-

2027. Shtetet që do të përfitojnë janë: 

Shqipëria, Bosnje e Hercegovina, Islanda, 

Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, 

Serbia dhe Turqia 



 

 
 
 
 
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. 


