
 

 Premier Daily 

 

Mallrat – Commodities   

      Dje Sot Ndryshimi 
Ari 1664.89 1674.72 0.59% 

Argjend 19.27 19.52 1.27% 

Brent Crude 90.62 92.74 2.34% 

WTI Crude 83.94 85.93 2.37% 

 

Valutat – Currencies 

 Dje Sot Ndryshimi 
EURUSD 0.9971 0.9925 -0.46% 
EURCHF 0.9613 0.9570 -0.45% 
EURGBP 0.8761 0.8752 -0.11% 
EURALL 116.7205 116.7379 0.01% 
EURTRY 18.2801 18.2006 -0.43% 

 

Indekset – Indexes 

          Dje Sot Ndryshimi 
DXY  110.2150  110.62 0.37% 
VIX 27.16 27.14 -0.07% 
S&P 500 3,899.89 3,855.93 -1.13% 
NASDAQ 11,535.02 11,425.05 -0.95% 
Dow & Jones 31,019.68 30,706.23 -1.01% 
DAX-Gjermani 12,670.83 12,675.85 0.04% 
FTSE 7,192.66 7,246.56 0.75% 
NIKKEI 27,688.42 27,313.13 -1.36% 
SSE-Shangai 3,122.41 3,117.18 -0.17% 

 

Normat e Interesit te obligacioneve – Bond’s IR 

 Dje Sot Ndryshimi 
SHBA 10 vite 3.56 3.54 -0.65% 
SHBA 2 vite 3.97 3.95 -0.35% 
Gjermani 10 vite 1.93 1.88 -2.44% 
Gjermani 2 vite 1.71 1.70 -0.64% 
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 

 

➢ Çmimet e naftes u rriten pak pas renies ne 

tregtine e meparshme te merkuren perpara 

nje rritjeje te pritur agresive te normes nga 

Rezerva Federale. Administrata e 

Informacionit te Energjise se SHBA pret qe 

prodhimi i naftes ne shtate basenet kryesore 

te naftes dhe gazit te SHBA te rritet ne 

menyre modeste ne shtator 

 

➢ Aksionet ne Azi-Paqesor u rriten te marten 

pasi inflacioni i Japonise u pershpejtua dhe 

Kina mbajti ne pritje normen e saj kryesore te 

kredise. Investitoret po presin gjithashtu 

takimin e Rezerves Federale ne SHBA 

 

➢ Banka e Anglise eshte perballur me nje 

zgjedhje vendimtare, pasi lundron nje 

monedhe ne renie dhe efektet e nje pakete te 

re qeveritare te kostos se energjise qe ka 

ndryshuar perspektiven e inflacionit 

 

➢ Te ardhmet (futures) e aksioneve ishin pak 

me te uleta te merkuren ne mengjes, ndersa 

tregtaret presin njoftimin e ardhshem te 

rritjes se normave te interesit nga Rezerva 

Federale 

 

➢ Tregjet evropiane u terhoqen te merkuren 

ndersa investitoret ne rajon u pergatiten per 

nje tjeter levizje agresive te normes se 

interesit nga Rezerva Federale e SHBA 



 

 
 

 

Kalendari Ekonomik (ngjarjet) 

Shteti Data Ngjarja 
SHBA 21/09/2022 FOMC vendimi i normave 

Burimi: Bloomberg 

 

Ekonomia ne Kosove 

 
➢ Sipas njoftimit te zyres se Kryeministrit, 

Bo Li pergezoi Qeverine per ndermarrjen 
e masave ne kohe te duhur, per te 
zvogeluar ndikimin te qytetaret te krizes 
se trefishte me te cilen po perballet 
Evropa dhe per te ruajtur stabilitetin 
makro-fiskal. “Ai e vleresoi si te mençur 
vendimin e Qeverise per moslejimin e 
terheqjes se fondeve pensionale nga 
Trusti,” 

➢ Ministria e Industrise, Ndermarresise dhe 
Tregtise (MINT) ka caktuar çmimet tavan 
per 24 oret e fundit, çmimi maksimal i 
lejuar per produktin Dizel eshte 1,58 duke 
shkakur renje  

 
➢ Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) i 

ka thënë të martën se pret që KEDS t’ia 
dërgojë kompanisë “Elektrosever” edhe 
marrëveshjen komerciale, të nënshkruar 
nga kryenegociatorët e Kosovës dhe 
Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviq, 
thuhet se “kompania Elektosever do të 
merret me faturimin e energjisë për 
qytetarët e katër komunave veriore”. 

 
 

 
"Jeta eshte arti i vizatimit pa gome"” 

John W Gardner 
 

Lajme te pergjithshme 

 

➢ Rezerva Federale ndoshta do te rritet me 75 

pike baze te merkuren per takimin e trete 

radhazi. Nje levizje me 100 pike baze nuk 

mund te perjashtohet mes perpjekjeve 

globale per te frenuar inflacionin. Asetet e 

rrezikut tashme po kalonin nje seance te 

ashper ne Azi mes fuqise se dollarit perpara  

ngjarjes kryesore FOMC. Strateget tani po 

shikojne pertej çeshtjes kyçe te inflacionit 

per metrika te tjera te mundshme te tregut 

qe mund te bejne qe Rezerva Federale te 

ngadalesoje ciklin e saj agresiv te rritjes se 

normave te interesit 

 

➢ Presidentja e Bankes Qendrore Evropiane, 

Christine Lagarde tha se kostot e huamarrjes 

do të rriten më shumë në muajt në vijim, 

edhe pasi zyrtarët kryen lëvizjet fillestare në 

atë që ajo e quajti "ndryshimi më i shpejtë i 

normave në historinë tonë". Lagarde tha në 

një fjalim të martën se "ne presim të rrisim 

më tej normat e interesit gjatë disa takimeve 

të ardhshme".  



 

 
 
 
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. 


