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Mallrat – Commodities   

      Dje Sot Ndryshimi 
Ari 1,814.60 1,817.26 0.15% 

Argjend 23.05 22.98 -0.31% 

Brent Crude 80 79.8 -0.25% 

WTI Crude 76.99 76.76 -0.30% 

 

Valutat – Currencies 

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 1.1287 1.1301 0.12% 
EURCHF 1.0340 1.0343 0.03% 
EURGBP 0.8343 0.8344 0.02% 
EURALL 119.3713 120.8190 1.21% 
EURTRY 15.1694 15.2019 0.21% 

 

Indekset – Indexes 

          Dje Sot Ndryshimi 
DXY 96.26 96.14 -0.13% 
VIX 16.91 17.25 2.01% 
S&P 500     4,796.56      4,793.54  -0.06% 
NASDAQ   15,832.80    15,622.72  -1.33% 
Dow & Jones   36,585.06    36,799.65  0.59% 
DAX-Gjermani   16,152.61    16,183.83  0.19% 
FTSE     7,505.15      7,508.06  0.04% 
NIKKEI   29,301.79    29,332.16  0.10% 
SSE-Shangai     3,632.33      3,595.18  -1.02% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 

SHBA 10 vite 1.65 1.64 -0.21% 
SHBA 2 vite 0.76 0.76 0.26% 
Gjermani 10 vite -0.12 -0.09 -27.87% 
Gjermani 2 vite -0.61 -0.62 0.49% 
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 aziatike ranë të mërkurën pasi yield-et 

më të larta të thesarit të SHBA ndikuan mbi firmat 

globale të teknologjisë dhe e shtynë dollarin në 

nivelin më të lartë të pesë viteve ndaj jenit 

japonez 

 

➢ Dollari u mbajt nën nivelet më të larta të dy 

javëve të mërkurën, ndërsa tregtarët prisnin 

publikimin e minutave nga takimi i Rezervës 

Federale në dhjetor, duke pritur kështu për një 

rritje të normës në mars, duke e mbajtur jenin 

pranë nivelit më të ulët pesëvjeçar 

 

➢ Çmimet e arit luftuan për vrull të mërkurën, pasi 

pjesëmarrësit e tregut peshuan perspektivat e 

rritjes së hershme të normave të interesit nga 

Rezerva Federale e SHBA kundër rritjes së rasteve 

të COVID-19 

 

➢ Nikkei i Japonisë u mbyll pak më i lartë të 

mërkurën pasi fitimet në aksionet me çip blu si 

Sony Group dhe Toyota Motor tejkaluan dobësinë 

në kategoritë e rënda të teknologjisë, të nxitura 

nga frika e rritjes së hershme të normave të 

interesit në SHBA 

 

➢ Investitorët kanë filluar të rindërtojnë pozicione 

rritëse në tregun e naftës, duke rivlerësuar frikën 

e mëparshme rreth ndikimit të mundshëm të 

variantit Omicron të koronavirusit në ekonomitë 

kryesore dhe aviacionin e pasagjerëve në 2022 



 

 
 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

*Kalendari i të mërkurës nuk perfshinë ndonjë ngjarje me rëndësi të madhe ekonomike 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Kosova pritet që së shpejti të bëhet me një 

ligj të ri, i cili do të përcaktojë rregullat e 
përdorimit të kriptovalutave, apo parave 
digjitale, brenda territorit të saj 
 

➢ Gastronomët sërish paralajmërojnë 
protesta pas rritjes së TVSH’së nga 8% në 
18% 

 
➢ Asamblistët që kanë fituar vende në 

Kuvendin Komunal të Prishtinës janë 
mbledhur për të zgjedhur kryesuesin e 
Kuvendit Komunal të kësaj komune 
 
 

 
"Nuk ka zëvendësim për punën e vështirë"  

Thomas Edison 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Vetëm në periudhën janar-shtator të vitit 

të kaluar, janë shpenzuar 265 milionë 

euro investime të huaja direkte në 

sektorin e patundshmërisë nga diaspora 

 

➢ NATO ka njoftuar të martën më 4 janar, 

pra këtë javë do të mbahet një takim 

virtual i ministrave të jashtëm të 30 

vendeve anëtare, për të vlerësuar 

situatën në Ukrainë dhe bisedimet e 

ardhshme me Rusinë 



 

 
 
 
 
 
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. 


