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Zhvillimi i Bursës Shqiptare të Titujve ALSE dhe ecuria e tregtimit  

Gjatë vitit 2019  
 
 
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE po funksionon zyrtarisht që prej muajit Shkurt 2018. Referuar statistikave 
të publikuara në mënyrë periodike nga Bursa ALSE, tregojnë për një ecuri të kënaqshme të tregut 
sekondar zyrtar të titujve gjatë vitit 2019. 

Ecuria e tregtimit në vitin 2019 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE 

Volumet dhe vlerat e tregtimit të titujve janë të kënaqshme duke marrë parasysh faktin që në Bursën 
Shqiptare tregtohen vetëm tituj të borxhit të Qeverisë (bono thesari dhe obligacione thesari) 
 
Kështu, në një këndvështrim të përgjithshëm gjatë vitit 2019 vlera e tregtimit në Bursën Shqiptare të 
Titujve ALSE arriti në nivelin e 2.46 miliard LEK, ose rreth 20.2 milionë EUR, me një sasi (volum) prej më 
shumë se 52,350 njësi titujsh të tregtuar dhe një numër total prej 101 transaksionesh.  
 
Në një analizë të përgjithshme të karakteristikave të zhvillimit të tregtimit në Bursën Shqiptare të Titujve 
për vitin 2019, vërehet se kanë dominuar: 
- Transaksionet për Klientët,  
- Transaksionet brënda Orareve Zyrtare (On-Exchange) 
- Transaksionet në Obligacione Thesari  
- Transaksionet në valutën LEK. 
 
Në mënyrë më të detajuar, ecuria e zhvillimit të tregut në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE analizohet në 
katër këndvështrime: 

 
 Lloji i Transaksionit  

Pjesa më e madhe e tyre janë transaksione në 
tregun me pakicë që janë transaksionet bankë-
klient, apo klient-klient, krahasuar në 
transaksionet mes bankave (tregu ndërbankar). 
Transaksionet për klientët të realizuara në Bursë 
janë dominuese në vlerën e tregut (76.7% e 
totalit), dhe në numrin e transaksioneve të 
tregtuara (82.2% e totalit), ndërsa si volum të 
tregtuar në njësi titujsh kemi një volum më të 
madh në transaksionet nëpërmjet bankave 
(64.4% e totalit).  

Nr. Tregtim.                                    
Nr. of Trades

Vol. i Tregt.                             
Traded Volume

Vlera e Tregt.                           
Traded Value

Ndërbankare 
Interbank

17.8% 64.4% 23.3%

për Klientët                 
for Clients

82.2% 35.6% 76.7%

Individë             
Individuals

49.50% 5.33% 6.34%

Pers. Juridik                        
Legal Pers.

32.67% 30.23% 70.33%

Lloji i Transaksionit  
Type of Transaction  
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 Oraret e Ekzekutimit të Transaksioneve  
Pjesa më e madhe si numër transaksionesh 
janë të ekzekutuara në Oraret Jo-Zyrtare (Off-
Exchange), krahasuar me transaksionet e 
Orareve Zyrtare. Transaksionet e ekzekutuara 
në oraret zyrtare dominojnë në drejtim të 
vlerës së tregut (59.8% e totalit), sasisë së 
tregtuar të titujve (80.5% e totalit) ndërkoh 
përsa i përket numrit të transaksioneve kemi 
më shumë në Oraret Jo-Zyrtare (Off-Exchange) 
(56.4% e totalit).  

Transaksionet e realizuara në oraret zyrtare (On-Exchange) janë transaksione që kanë një nivel 
shumë herë më të lartë transparencë dhe informacioni mbi to është më lehtësisht i aksesueshëm 
nga investitorët. Ndërsa tregu me pakicë apo tregu mbi banak (jashtë orareve zyrtare të tregtimit në 
bursë), karakterizohet nga transaksione të ekzekutuara në kushte të mungesës së trasparencës për 
klientët duke krijuar një ndikim jo pozitiv mbi çmimet e titujve, e jo në pak raste duke ndikuar edhe 
në deformimin e çmimeve, kosto që bie kryesisht mbi klientët (qytetarët). 

Aktualisht në Bursën ALSE tregtohet vetëm 2 ditë në javë, çdo të martë dhe çdo të enjte, nga ora 
10.00 deri në orën 14.00. Janë caktuar vetëm 2 ditë zyrtare tregtimi në jave, pasi niveli aktual i 
zhvillimit të tregut është në fazën e tij embrionike dhe volumet e tregtimit janë modeste. Me 
zhvillimin e tregut dhe rritjen e numrit të bankave apo firmave të brokerimit që do të tregtojnë në 
ALSE, do të shtohet edhe numri i ditëve të tregtimit deri në 5 ditë në javë siç është në të gjithë 
bursat në mbarë botën. 
 
Pavarësisht këtij fakti, individët apo subjektet që duan të tregtojnë bono dhe obligacione thesari, 
mund ta bëjnë këtë edhe në ditët e tjera, nëpërmjet bankave që janë Anëtare në Bursën Shqiptare 
të Titujve ALSE, por më parë duhet të kenë hapur një llogari në cash dhe në tituj si dhe nënshkruar 
një kontratë për transaksionet që do kryejnë me këto banka. (kliko këtu për Anëtarët e ALSE) 

 
 Lloji i Instrumentit (titullit) që tregtohet  

 
Pjesa me e madhe e transaksioneve janë të 
ekzekutuara në Obligacione Thesari, 
krahasuar me transaksionet në Bono 
Thesari. Dominon sasia (volumi) i bonove  të 
thesarit të tregtuara  (62.7% e totalit) por ka 
një dominim të vlerës në transaksioneve në 
obligacione thesari (86.7% e totalit), 
gjithashtu dhe si numër transaksionesh, ai 
në obligacione thesari është më i lartë 
(75.2% e totalit). 

 
 
 
 
 
 

Nr. Tregtim.                                    
Nr. of Trades

Vol. i Tregt.                             
Traded Volume

Vlera e Tregt.                           
Traded Value

Oraret Zyrtare                                   
On-Exchange

43.6% 80.5% 59.8%

Oraret Jo-Zyrtare                          
OTC (Off-Exchange)

56.4% 19.5% 40.2%

Seancat e Tregtimit 
Trading Session
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Nr. Tregtim.                                    
Nr. of Trades

Vol. i Tregt.                             
Traded Volume

Vlera e Tregt.                           
Traded Value

Bono Thesari                    
T-Bills 

24.8% 62.7% 13.3%

Oblig. Thesari                 
T-Bonds

75.2% 37.3% 86.7%

Lloji i Titullit        
Security Type
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 Maturimi i Titujve 
Parë në këndvështrimin e maturimit të obligacioneve të thesarit titujt më aktivë në tregtim janë 
ato me maturim 10 vjeçar dhe 5 vjeçar, të ndjekura nga 3 vjeçarët. Ndërsa bonot e thesarit më 
aktivë janë ato me maturim 12 mujor të ndjekura nga BTH 6 mujorët ndërkohë që mungojnë 
transaksione në BTH 3 mujore sepse afati i tyre i maturimit është shumë i shkurtër. 
 

  

  

  
 


