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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1789.26 1790.08 0.05% 
Argjend  23.95 23.90 -0.21% 
Brent Crude 72.60 72.8 0.28% 
WTI Crude 69.30 69.4 0.14% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1816 1.1816 0.00% 
EURCHF 1.0896 1.0877 -0.18% 
EURGBP 0.8580 0.8580 0.00% 
EURALL 121.8230 121.8820 0.05% 
EURTRY 10.0166 10.0583 0.42% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY         92.65  92.70 0.05% 
VIX 18.14 17.96 -0.99% 
S&P 500 4,520.03 4,514.07 -0.13% 
NASDAQ 15,374.33 15,286.64 -0.57% 
Dow & Jones 35,100.00 35,031.07 -0.20% 
DAX-Gjermani 15,843.09 15,610.28 -1.47% 
FTSE 7,149.37 7,095.53 -0.75% 
NIKKEI 30,181.21 30,008.19 -0.57% 
SSE-Shangai 3,675.19 3,690.59 0.42% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.34 1.32 -1.39% 
SHBA 2 vite 0.22 0.21 -0.83% 
Gjermani 10 vite -0.32 -0.33 0.62% 
Gjermani 2 vite -0.70 -0.69 -0.86% 
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 

 

➢ Inflacioni i portës së fabrikës në Kinë arriti një 

nivel më të lartë 13-vjeçar në gusht, i nxitur nga 

çmimet e lëndëve të para, pavarësisht 

përpjekjeve të Pekinit për t'i ftohur ato, duke 

bërë më shumë presion mbi prodhuesit në 

ekonominë e dytë më të madhe në botë 

 

➢ Stoqet “Futures” evropiane u ranë të enjten, 

duke ndjekur aksionet aziatike më të ulëta për 

shqetësimet e ngadalësimit të rritjes globale, 

ndërsa pritjet ishin të larta që Banka Qendrore 

Evropiane të shpallte një afat kohor për të 

ngadalësuar blerjet e bonove më vonë gjatë 

ditës 

 

➢ Aksionet aziatike ishin në ditën më të keqe të 

tyre në dy javë këtë të enjte, të rënduara nga 

goditja e fundit rregullatore në Kinë dhe 

investitorët global të cilët shqetësohen për një 

ulje të afërt të stimulit të bankës qendrore, 

ndërsa dollari u mbajt i fortë 

 

➢ Japonia do të zgjasë kufizimet emergjente në 

Tokio dhe rajone të tjera deri në fund të këtij 

muaji, ndërsa raportet e mediave sugjeruan që 

banorët e vaksinuar plotësisht në Sidnein e 

Australisë mund të lirohen nga urdhrat e 

qëndrimit në shtëpi deri në fund të tetorit 
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Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Indeksi i tërësishëm i Kostos së Ndërtimit 

në Kosovë (IKN) në tremujorin e dytë 2021 

krahasuar me tremujorin paraprak pati 

një rritje për 6.3 për qind, ndërsa brenda 

një viti kjo ishte 12.1 për qind 

 

➢ Qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj të 

fundit ka marr vendim që të ndahen 10 

milionë euro për mbështetje të likuiditetit 

familjar në kuadër të Pakos së Ringjalljes 

Ekonomike nga pandemia COVID-19 

 
“Fituesit nuk besojnë në rastësi”  

Friedrich Nietzsche 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Sekretarja amerikane e Thesarit, Janet 

Yellen në një letër drejtuar kryetares së 

Kongresit, Nancy Pelosi ka paralajmëruar 

se administratës amerikane do t’i 

mbarojnë paratë në muajin tetor nëse nuk 

veprohet për të rritur kufirin e borxhit 

 

➢ INSTAT raportoi se Indeksi i Kushtimit në 

Ndërtim në Shqiperi, në tremujorin e dytë 

2021 arriti 101.5 kundrejt tremujorit të 

katërt 2020 si periudha bazë 



 

 
 
 
 
 
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. 


