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Mallrat – Commodities   

      Dje Sot Ndryshimi 
Ari 1,808.81 1,807.86 -0.05% 

Argjend 22.88 22.79 -0.42% 

Brent Crude 76.85 76.31 -0.70% 

WTI Crude 73.79 73.79 0.00% 

 

Valutat – Currencies 

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1327 1.1341 0.12% 
EURCHF 1.0403 1.0404 0.01% 
EURGBP 0.8446 0.8458 0.14% 
EURALL 120.6665 120.5208 -0.12% 
EURTRY 12.8871 13.3485 3.58% 

 

Indekset – Indexes 

          Dje Sot Ndryshimi 
DXY 96.08 96.02 -0.06% 
VIX 18.63 17.96 -3.60% 
S&P 500     4,696.56      4,725.79  0.62% 
NASDAQ   15,521.89    15,653.37  0.85% 
Dow & Jones   35,753.89    35,950.56  0.55% 
DAX-Gjermani   15,593.47    15,756.31  1.04% 
FTSE     7,373.34      7,394.30  0.28% 
NIKKEI   28,798.37    28,782.59  -0.05% 
SSE-Shangai     3,643.34      3,618.05  -0.69% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 

SHBA 10 vite 1.49 1.49 0.00% 
SHBA 2 vite 0.69 0.69 0.00% 
Gjermani 10 vite -0.25 -0.25 0.00% 
Gjermani 2 vite -0.68 -0.68 0.00% 
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 

 

➢ Rendimentet e obligacioneve qeveritare të 

Eurozonës u rritën të martën pasi shqetësimet 

për ndikimin ekonomik të pandemisë u zbehën 

duke mbështetur ndjenjën e rrezikut dhe 

investitorët u fokusuan në zvogëlimin e stimulit 

monetar të bankave qendrore 

 

➢ Nikkei i Japonisë u rrit në nivelin më të lartë të 

këtij muaji, i udhëhequr nga aksionet e 

teknologjisë, pasi të dhënave të publikuara të 

shitjeve me pakicë ndihmuan që Wall Street të 

mbyllej më lart brenda natës 

 

➢ Aksionet aziatike u rritën të martën, duke 

lundruar në rrjedhën e një dite tjetër rekorde në 

Wall Street, ndërsa Yen-i humbi terren pasi 

tregtarët qëndruan në aktive më të rrezikshme 

 

➢ Aksionet e Kinës u rritën të martën ndërsa 

fitimet në kompanitë e reja të energjisë dhe 

aksionet e metaleve me ngjyra kompensuan 

humbjet në sektorin e energjisë, ndërsa rritja e 

rasteve të koronavirusit në një shpërthim lokal 

ndikoi në ndjenjën 

 

➢ Çmimet e arit ranë nga niveli i lartë i një jave në 

tregtimin e dobët të martën, pasi lehtësimi i 

shqetësimeve mbi variantin e koronavirusit 

Omicron dhe të dhënat e shitjeve me pakicë në 

SHBA rritën oreksin për rrezik 



 

 
 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 
Japoni 28/12/2021 Norma e Papunësisë 

Burimi: Bloomberg 

 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Sot me fillim nga ora 11:00, Kuvendi ka 

caktuar seancë të jashtëzakonshme lidhur 
me masat në fushën e energjisë  
 

➢ Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka 
paralajmëruar se kriza energjetike ka 
gjasa të zgjasë deri në muajin prill të 2022-
s. Është paralajmëruar edhe se faturat do 
të jenë më të shtrenjta 

 
➢ Kompania Kosovare për Distribuim të 

Energjisë Elektrike ka njoftuar se ka 
investuar gati 200 milionë euro në sistem 
 

 
“Ajo që bëni sot mund të përmirësojë të gjitha nesëret tuaja” 

Ralph Marston 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Në periudhën janar tetor 2021, të hyrat e 

realizuara në ATK janë 552.7 milionë euro, 

ose diku 126 milionë euro më shumë sesa 

në 2020-n  

 

➢ Franca ka njoftuar kufizime më të rrepta 

për shkak të Covid-19 mes shqetësimeve 

për variantin Omicron. Sipas mediave të 

huaja, nga 3 janari, puna në distancë do të 

bëhet e detyrueshme për ata që munden 

dhe tubimet publike do të kufizohen në 

2000 persona për ngjarje të brendshme 



 

 
 
 
 
 
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. 


