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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1794.58 1802.19 0.42% 

Argjend  24.04 24.24 0.84% 

Brent Crude 71.45 72.68 1.72% 

WTI Crude 68.14 69.26 1.64% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1825 1.1849 0.20% 
EURCHF 1.0840 1.0845 0.05% 
EURGBP 0.8546 0.8536 -0.12% 
EURALL 121.8921 121.7366 -0.13% 
EURTRY 9.9918 9.9687 -0.23% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY  92.48  92.34 -0.15% 
VIX 18.80 17.68 -5.96% 
S&P 500 4,514.07 4,493.28 -0.46% 
NASDAQ 15,286.64 15,248.25 -0.25% 
Dow & Jones 35,031.07 34,879.38 -0.43% 
DAX-Gjermani 15,623.15 15,660.39 0.24% 
FTSE 7,024.21 7,045.69 0.31% 
NIKKEI 30,008.19 30,381.84 1.25% 
SSE-Shangai 3,693.13 3,703.11 0.27% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.30 1.32 1.83% 
SHBA 2 vite 0.21 0.22 2.02% 
Gjermani 10 vite -0.36 -0.35 -4.16% 
Gjermani 2 vite -0.71 -0.70 -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 

 

➢ Aksionet evropiane u rritën të Premten, si 

rezultat nga teknologjia dhe aksionet luksoze, 

ndërsa investitorët peshuan rreziqet nga 

politikat më të shtrënguara monetare pasi Banka 

Qendrore Evropiane sinjalizoi një ngadalësim të 

blerjeve të bonove të epokës së pandemisë 

 

➢ Aksionet globale u rritën dhe dollari u ul të 

Premten pasi lajmi për një telefonatë midis Xi 

Jinping dhe Joe Biden ofroi një lehtësim për 

tregtarët që shikojnë hapa të kujdesshëm të 

bankës qendrore drejt përfundimit të stimulit 

 

➢ Ari u tërhoq mbi 1.800 dollarë të Premten, i nxitur 

nga bastet se bankat qendrore mund t'i mbajnë 

normat e interesit relativisht të ulëta për të 

shmangur rreziqet e rritjes 

 

➢ FTSE 100 u rrit më e lartë të Premten, por ishte 

vendosur për performancën e saj më të keqe 

javore që nga mesi i gushtit pasi të dhënat 

treguan se ritmi i rimëkëmbjes ekonomike të 

brendshme u ndal në korrik në sfondin e një rritje 

të rasteve të COVID-19 dhe ndërprerjeve të 

zinxhirit të furnizimit 

 

➢ Ekonomia britanike papritur u ngadalësua në një 

zvarritje në korrik pasi varianti Delta i COVID-19 

u përhap me shpejtësi pasi u lehtësuan kufizimet 

e bllokimit dhe si një 'pingdemic' mbajti shumë 

punëtorë në shtëpi duke u izoluar 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 

Gjermani 10/9/2021 CPI ne baza vjetore 

*CPI – Indeksi i cmimeve te konsumit 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ OEGJK nënshkruan marrëveshje me 

Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe 

Kompjuterike të Universitetit të Prishtinës. 

Studentët dhe stafi i Fakultetit të 

Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike të 

Universitetit të Prishtinës “Hasan 

Prishtina”, nga tani e tutje, do të mund të 

përfitojnë nga mundësitë të cilat i ofron 

Memorandumi i Mirëkuptimit, i 

nënshkruar me Odën Ekonomike 

Gjermano – Kosovare 

 

 
"Ajo gjithmonë duket e pamundur derisa është bërë"  

Nelson Mandela 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Eksportet drejt Greqisë u dyfishuan gjatë 

periudhës janar-korrik të këtij viti, ndërsa 

importet shënuan ritme më të ngadalta 

rritjeje 

 

➢ Italia parashikon që deficiti buxhetor i vitit 

2021 të jetë nën 10% të prodhimit 

kombëtar, shumë më poshtë objektivit prej 

11.8% të vendosur në prill, pasi ekonomia 

po rimëkëmbet më shpejt nga sa pritej 

fillimisht 



 

 
 
 
 
 
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. 


