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Mallrat – Commodities   

 Dje Sot Ndryshimi 
Ari  1,750.42 1,757.62 0.41% 

Argjend  22.42 22.61 0.86% 

Brent Crude 78.09 79.05 1.23% 

WTI Crude 73.98 74.84 1.16% 

 

Valutat – Currencies  

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1720 1.1710 -0.09% 
EURCHF 1.0834 1.0850 0.15% 
EURGBP 0.8571 0.8555 -0.19% 
EURALL 121.4192 121.4093 -0.01% 
EURTRY 10.4189 10.3849 -0.33% 

 

Indekset – Indexes  

 Dje Sot Ndryshimi 
DXY 93.33 93.28 -0.05% 
VIX 17.75 17.76 0.06% 
S&P 500  4,448.98   4,455.48  0.15% 
NASDAQ  15,052.24   15,047.70  -0.03% 
Dow & Jones  34,764.82   34,798.00  0.10% 
DAX-Gjermani  15,531.75   15,665.63  0.86% 
FTSE  7,051.48   7,096.70  0.64% 
NIKKEI  30,248.81   30,240.06  -0.03% 
SSE-Shangai  3,613.07   3,582.83  -0.84% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 1.45 1.45 -0.35% 
SHBA 2 vite 0.27 0.27 -0.67% 
Gjermani 10 vite -0.23 -0.24 3.51% 
Gjermani 2 vite -0.69 -0.69 0.87% 
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 ulën më poshtë të hënën, 

duke hequr dorë nga fitimet e mëhershme të 

nxitura nga aksionet ciklike pasi investitorët 

rezervuan fitimet pas një rritje të mprehtë këtë 

muaj, ndërsa kujdesi gjithashtu mbizotëronte 

përpara një ndryshimi në lidershipin politik 

 

➢ Çmimet e arit u konfirmuan të hënën, të 

mbështetura nga një dollar i ulët dhe tërheqja e 

lehtë në rendimentet e Thesarit të SHBA, me 

investitorët që po përgatiten për një javë të 

fjalimeve të politikëbërësve të Rezervës Federale 

të SHBA për të sugjeruar në rrugën e rritjes së 

normës së bankës qendrore 

 

➢ Aksionet e Shangait ranë të hënën pasi kufizimet 

e fundit të energjisë filluan të rëndojnë në 

perspektivën ekonomike, ndërsa prodhimet 

kryesore të energjisë dhe konsumit çuan aksionet 

e Hong Kongut më të larta 

 

➢ Dollari australian i ndjeshëm ndaj rrezikut u rrit 

dhe Yeni japonez qëndroi i sigurt dhe u ul në një 

nivel gati tremujor të hënën, pasi frika e 

përhapjes së përhapjes së tregut nga Kina 

Evergrande në borxh u tërhoq 

 

➢ Kërkesa globale e karburantit pritet të arrijë 

nivelet para pandemisë deri në fillim të vitit të 

ardhshëm pasi ekonomia të heqë problemet e 

pandemisë, por kapaciteti rezervë i rafinimit ka 

të ngjarë të ndikojë në perspektivën, thanë të 

hënën prodhuesit dhe tregtarët e naftës 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

*Kalendari i të hënës nuk perfshinë ndonjë ngjarje me rëndesi të madhe ekonomike 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të 

vizitojë sot Kosovën. Vizita e Ramës do të 

nis prej orës 08:50 ku do të pritet nga 

homologu i tij kosovar, Albin Kurti me 

ceremoni shtetërore 

 

➢ Komisioni për Ekonomi, Industri, 

Ndërmarrësi dhe Tregti sot mban 

mbledhje. Rendi i ditës: Projektligji 

nr.08/L-022 për identifikimin elektronik 

dhe shërbimet e besuara në transaksionet 

elektronike 

 
“Njohuria nuk është e mjaftueshme, ju duhet ta zbatoni atë. Dëshira nuk 

është e mjaftueshme, ju duhet të bëni” 
Bruce Lee 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Banka e Shqipërisë parashikon se vala e 

shtrenjtimit të çmimeve që ka prekur çdo 

sektor të ekonomisë do të ndalet në 6-

mujorin e parë të vitit që vjen 

 

➢ Kryetari i Unionit të Turizmit në Kosovë 

(UTK), Baki Hoti thotë se pandemia po 

shkatërron turizmin në vend, derisa kërkon 

nga institucionet të gjejnë modalitetet për 

t’i dalë në ndihmë këtij sektori 



 

 
 
 
 
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. 


