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Pandemia e tej zgjatur dhe kufizimet e veprimtarive, në funksion të ruajtjes së shën-
detit dhe jetës, kanë vijuar të jenë faktorë te rëndësishëm me ndikim te madh ne 
rezultatet e bizneseve, në pothuaj shumicën e sektorëve të ekonomisë, përfshirë sek-
torin bankar dhe financiar të vendit edhe përgjatë vitit të kaluar. Ishin këto vështirësi 
objektive që ndikuan edhe në performancën e aktivitetit të ALSE sha në tregtimin e 
titujve dhe kryerjen e shërbimeve, të cilat mbetën larg parashikimeve.

Megjithatë, gjatë vitit 2021, e veçanërisht në gjysmën e dytë të tij, në shumë vende 
të botës, përfshirë dhe vendin tonë, krahas me vijimin e masave kundër Covid-19, 
u vu re një tendencë graduale e futjes në normalitet, në shumë aspekte të jetës. Ne 
këtë kuptim, 2021 mund të konsiderohet viti i fillimit të ri ngritjes së biznesit dhe 
përgatitjes së tij për periudhën e pas pandemisë. Sektorë të ndryshëm të ekonomisë, 
si ndërtimi, turizmi e bujqësia, shërbimet, etj., duket se po i rikthehen aktiviteteve të 
tyre me një ritëm te kënaqshëm dhe mjaft premtues për të ardhmen. Mbështetja me 
garanci sovrane nga qeveria bëri të mundur që disa sektorë të ekonomisë të vazh-
dojnë të financohen nga sektori bankar për të ruajtur kapacitetet prodhuese dhe 
veçanërisht për të përballuar shpenzime të domosdoshme, siç ishin ato për pagat e 
punonjësve, një kontribut i nevojshëm për mbajtjen e kapitalit të tyre human.

Në rrugën e saj të kontributit për një treg të kapitaleve sa më të konsoliduar, ALSE sha, u përpoq t`i ktheje vështirësitë e pande-
misë në mundësi për t`u mirë përgatitur dhe mirë organizuar, në shërbim të një ekonomie të nesërme post-covid, me agresive 
dhe në ekspansion. Krahas veprimtarisë së përditshme të tregtimit, ndonëse në volume minimale, ALSE sha gjate vitit 2021, 
bëri të mundur përmirësimin e mëtejshëm të akteve rregullatore, për të garantuar një menaxhim sa me cilësor menjëherë sapo 
ndikimet nga pandemia të pakësohen dhe ekonomia dhe tregjet të nisin ripërtëritjen.

Hartimi i e akteve të nevojshme  rregullatore,  për një zbatim më të mirë te kërkesave të ligjit 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”, 
krijimi i infrastrukturës së nevojshme për mbështetjen dhe zhvillimin më tej të tregut të kapitaleve dhe diversifikimi i burimit 
të të ardhurave përmes ofrimit të shërbimeve të ndryshme tregojnë se ALSE sot ndodhet në rrugën e duhur drejt normalitetit.

Janë të gjithë këto zhvillime që tregojnë se zhvillimet e ardhshme do të jenë edhe më pozitive. Nevoja për një zhvillim ekono-
mik të ri, të fortë dhe të integruar në rajon dhe më gjerë, nuk ka dyshim që do të kërkojë që Bursa të ri pozicionohet drejt një 
roli të ri dhe mjaft sfidues në zhvillimin e tregjeve të kapitaleve.

Besimi dhe mbështetja e pakursyer e aksionarëve të bursës dhe kontributi i të gjithë personelit të saj mendoj se janë faktorë 
shumë të rëndësishëm për te garantuar suksesin dhe përballuar sfidat.

Prof. Dr. Hysen ÇELA
Kryetar 
Këshillit Mbikëqyrës

MESAZHI
KRYTETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
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Dy vitet e fundit ishin padyshim vitet më sfiduese dhe të vështira për individin dhe 
biznesin në shekullin e XXI. Shëndeti i kërcënuar nga Covid-19 dhe goditjet që mori 
ekonomia si pasojë e pandemisë, ulën ndjeshëm cilësinë e jetës si dhe rriten pasig-
uritë për të ardhmen.

Viti 2021, ndonëse me një balancë fatalitetesh fatkeqësisht të lartë, shënoi një 
kthesë pozitive për ekonominë e Shqipërisë. Shenjat e para të rimëkëmbjes së ekono-
misë u vunë re prej fillimit të vitit 2021 ndërsa më tej, përgjatë vitit, sektorë të caktu-
ar iu rikthyen ritmit të rritjes që kishin para periudhës së pandemisë. 

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE e mbylli vitin 2021 me një nivel aktiviteti të kra-
hasueshëm me atë të vitit 2020. Në një këndvështrim të përgjithshëm gjatë vitit 
2021 vlera e transaksioneve të tregtuara dhe të raportuara në Bursën Shqiptare të 
Titujve ALSE arriti në nivelin e 910.04 milionë Lekë, me një sasi (volum) prej 10,906 
njësi titujsh të tregtuar dhe një numër total prej 88 transaksionesh.

Për Bursën Shqiptare të Titujve ALSE, viti 2021 ishte një vit i rëndësishëm pasi përgjatë tij u morën të gjitha masat e nevo-
jshme për të përshtatur aktivitetin e Bursës me kërkesat e reja ligjore të përcaktuara në Ligjin 62/2020 “Për Tregjet e Kapi-
talit” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Në këtë kuadër, Bursa rishikoi dhe përshtati përmbajtjen e akteve të brendshme 
rregullative të saj si dhe hartoi për herë të parë akte të tjera. Në përmbajtje të këtyre akteve të brendshme tashmë janë shtuar 
kërkesat e reja ligjore me synim garantimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi nga stafi i Bursës si dhe Anëtarëve të saj. 

Sa i përket të ardhmes, pritshmëritë e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE për zhvillimin e tregut të kapitaleve mbeten pozitive. 
Me plotësimin e kuadrit rregullator si dhe me liçencimin, për herë të parë në Shqipëri, të disa subjekteve për shërbimet e nën-
shkrimit të titujve (underwriting), tashmë janë krijuar të gjitha kushtet dhe ngritur infrastruktura e nevojshme për mbështet-
jen e zhvillimit të tregut të kapitaleve. Interesimi i subjekteve tregtare për mënyra alternative të financimit të bizneseve të tyre 
shpresojmë të konkretizohet së shpejti në emetime të titujve me ofertë publike dhe të listueshme në Bursë.

Me qëllim përmirësimin dhe mbështetjen e performancës financiare të shoqërisë, drejtimi ka vendosur që Bursa Shqiptare e 
Titujve ALSE të përqafojë strategjinë e diversifikimit të burimeve të të ardhurave të saj. Ofrimi i shërbimeve dytësore do të 
bëjë të mundur përdorimin më efikas të burimeve në dispozicion të Bursës si dhe do të përmirësojë nivelin e përfitueshmërisë 
së biznesit.

 

Nada VOKSHI
Drejtor i Përgjithshëm

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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Aksionarët

45.59%

RRETH BURSËS SHQIPTARE TË TITUJVE ALSE

Këshilli  Mbikëqyrës

Prof. Dr. HYSEN ÇELA
KRYETAR

Prof. Asoc. Dr. ELVIN MEKA
ANËTAR

INES MUÇOSTEPA
ANËTARE

45.59% 8.82%

Banka Credins sha Banka Amerikane e 
Investimeve sha

AK-Invest sha
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Gjatë vitit 2021, numri i Anëtarëve të Bursës ALSE ka vijuar të jetë 3 (tre). Anëtarë pranë Bursës ALSE janë tre Banka 
me të drejta të plota për të kryer veprime me tituj të Borxhit Qeveritarë për llogari të tyre dhe të klientëve. 

Personat e Autorizuar (Brokera) për të kryer veprime me tituj pranë Bursës ALSE arrijnë të lidhen automatikisht me 
Sistemin Elektronik të Tregtimit ETS. Aksesi drejt sistemit sigurohet nëpërmjet kanalit të sigurt të komunikimit VPN. 

Anëtarësimi

Monitorimi dhe Mbikëqyrja e Anëtarëve gjatë veprimeve me tituj në Bursën ALSE është një ndër veprimtaritë kryesore 
të ALSE, duke u siguruar vazhdimisht që të gjithë Anëtarët e saj të veprojnë në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregul-
lativë në fuqi. 

Bursa zhvillon mbikëqyrjen e saj ndaj anëtarëve pranë zyrave të Anëtarëve (on-site) dhe në distancë (off-site). Për 
shkak të masave parandaluese për përhajen e SARS-CoV-19, Bursa mbikëqyrjen e saj e ka zhvilluar në distancë. Gjatë 
vitit 2021 nuk është identifikuar asnjë parregullsi apo shkelje nga ana e Anëtarëve të Bursës. 

VEPRIMTARIA E BURSËS SHQIPTARE TË TITUJVE ALSE

Titujt e Borxhit Qeveritarë
Proçesi i listimit në tregun sekondar të Bursës ALSE, i titujve të Borxhit të Qeverisë (Bono dhe Obligacione Thesari) 
të emetuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka vijuar normalisht në ALSE. Këto tituj listohen menjherë sapo 
përfundon ankandi në tregun primar, i organizuar nga Banka e Shqipërsië, duke mundësuar në këtë mënyrë realizimin e 
transaksioneve nga Anëtarët e Bursës ALSE për këta Tituj. 

Titujt e Borxhit Qeveritar, bazuar në kuadrin rregullativ të Bursës ALSE, listohen në tregun kryesor në metodën e treg-
timit të vazhdueshëm. 

Titujt e Kapitalit dhe Titujt e Borxhit Privat
Gjatë vitit 2021 Bursa ALSE ka vijuar zhvillimin e takimeve me bizneset potenciale për t’u listuar në Bursë në një nga 
tregjet e saj. Takimet me bizneset janë zhvilluar në kuadër informues por jo vetëm, disa nga bizneset të cilat plotësojnë 
kriteret sasiore dhe cilësore të listimit në bursë janë duke shqyrtuar më në detaje shfrytëzimin e listimit si një alterna-
tive për rritjen kapitalit dhe financimin e aktivitetit të tyre. 

Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe akteve nënligjore për kërkesat që duhet të plotësojnë bizneset për të emetuar tituj në 
ofertë publike, pritet të sjell edhe bizneset e para që do të listohen në Bursë ALSE. 

Listimi

Monitorimi dhe Mbikëqyrja

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE nisur nga hyrja në fuqi e Ligjit nr.62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit” i ka kushtuar një 
rëndësi të veçantë punës për përshtatjen e përmbajtjes së akteve të brendshme rregullative si dhe hartoi për herë të 
parë akte të tjera.
Aktet të cilat kanë pësuar ndryshime të rëndësishme në përmbajtje të tyre me qëllim harmonizimin e tyre me ligjin e 
ri apo/edhe përmirësimin dhe pasurimin e mëtejshëm të tyre si dhe ato që janë hartuar rishtazi për të siguruar për-
puthshmërinë me kërkesat e Ligjit janë si në vijim :
1. Rregullorja e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE;
2. Rregullore e Monitorimit, Mbikëqyrjes dhe Penaliteteve në Bursën ALSE;
3. Rregullore e Menaxhimit të Shoqërisë Bursa Shqiptare e Titujve ALSE;
4. Udhëzim mbi Mënyrën e Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së Transaksioneve në Bursën e ALSE;
5. Plani i vazhdimit të Biznesit të Bursës Shqiptare të Titujve ALSE.
Në muajt e parë të vitit 2022, pritet miratimi i përshtatjes së aktivitetit të Bursës nga ana e Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare. Me marrjen e këtij miratimi aktet rregullative të përshtatura do të jenë lehtësisht të aksesueshme për të 
gjithë të interesuarit në faqen zyrtare të Bursës. 

Kuadri Ligjor dhe Rregullativ
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Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka nisur aktivitetin e saj në muajin Shkurt të vitit 2018. Bursa gjatë gjith kohës është 
kujdesur të veprojë me profesionalizëm në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe gjithmon në mbrojtje të interesave 
të investitorit.

Në një këndvështrim të përgjithshëm gjatë vitit 2021 vlera e transaksioneve të tregtuara dhe të raportuara në Bursën 
Shqiptare të Titujve ALSE arriti në nivelin e 910.04 milion LEK, ose rreth 7.46 milion EUR, me një sasi (volum) prej 
10,906 njësi titujsh të tregtuar dhe një numër total prej 88 transaksionesh. 

Duke analizuar më në imtësi transaksionet e ekzekutuara dhe të raportuara në bursë gjatë këtij viti vërehet se kanë 
dominuar:
- Transaksionet për Klientët;

Transaksionet për klientët kanë dominuar në tre indikatorët kryesor të analizës si në numër tregtimi, volum edhe në 
vlerë të tregtuar.

- Transaksionet jashtë Orareve Zyrtare (Off-Exchange);

Analiza e Tregut të Bursës dhe Statistika

Oraret Zyrtare Oraret Jo-Zyrtare
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NR. TREGTIMI 

VOLUM I TREGTUAR 

VLERA E TRERGTUAR 
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Ndërbankare për Klientët
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4.6% 95.4%

2.3%

5.6% 94.4%

97.7%
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Viti 2021 është shoqëruar me një numër mbizotërues të transaksioneve të raportura (96.6% e totalit), pra të ekzekutu-
ara jashtë orareve zyrtare të Bursës, ky trend mbizotërues pasqyrohet gjithashtu edhe në volum dhe vlerë të tregtuar.

- Transaksionet në Obligacione Thesari; 

Bono Thesari Obligacione Thesari

0 25 50 75 100

NR. TREGTIMI 

VOLUM I TREGTUAR 

VLERA E TRERGTUAR 

21.6% 78.4%

15.9%

2.6% 97.4%

84.1%

Transaksionet në Obligacionet e Thesarit gjatë vitit 2021 kanë mbizotëruar krahasuar me Bonot e Thesarit, kjo vjen 
edhe përsh shkak të maturitetit të tyre, ndërkohë që Bonot e Thesarit kryesisht mbahen nga investitorët deri në ma-
turim. 

- Transaksionet në valutën LEKË

Transaksione në Euro Transaksione në Lekë

0 25 50 75 100

NR. TREGTIMI 

VOLUM I TREGTUAR 
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1.3% 98.7%

2.3%

1.9% 98.1%

97.7%

Transaksionet në valutën Lekë kanë dominuar si në numër, volum dhe vlerë të tregtuar gjatë vitit 2021. 

Transaskionet e ekzekutuara gjatë orareve zyrtare të Bursë ALSE

Gjatë vitit 2021 janë ekzekutuar vetëm 3 (tre) transaksione, gjatë orareve zyrtare, me një vlerë prej 3.028 milion Lekë 
dhe 30 (tridhjet) njësi (volum) titujsh të tregutar. Transaksionet e ekzekutuara janë të gjitha në Obligacione Thesari. 
Përsa i përket Llojit të Transaksionit pjesa më e madhe e tyre janë transaksione në tregun me pakicë që janë transak-
sionet 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 (82.56% e totalit), në volum të tregtuar në njësi titujsh 
(83.33% e totalit) dhe në numrin e transaksioneve të tregtuara (66.67% e totalit). 
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Tabela 1: Të dhënat e tregtimeve gjatë orareve zyrtare sipas llojit te transaksionit

Lloji i Transaksionit Nr. Tregtim. Vol. i Tregt.* Vlera e Tregt. (LEK)

Ndërbankare 1 5 528,050

për Klientët 2 25 2,500,000

TOTALI 3 30 3,028,050

* Volumi i tregtuar është i shprehur në njësi Titujsh

Instrumentat e tregtuar gjatë orareve zyrtare kanë qenë Obligacione Thesari të nominuara në lekë me afat maturim 5 
vjecar dhe 15 vjecar, nga të cilat kanë dominuar në numër transaksionesh volum dhe vlerë transaksionet për Obligacio-
net 15 vjecare.
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Transaksionet e ekzekutuara jashtë orareve zyrtare të Bursës ALSE

Gjatë vitit 2021 janë ekzekutuar 85 transaksione jashtë orareve zyrtare, me një vlerë prej 907.008 milion Lekë dhe 
10,876 njësi (volum) titujsh të tregutar.

-  Sipas Llojit të Transaksionit
Pjesa më e madhe e transaksioneve të ekzekutuara jashtë orareve zyretare janë transaksione në tregun me pakicë, 
më specifikisht janë transaksione bankë-klient, apo klient-klient, krahasuar në transaksionet mes bankave (tregu ndër-
bankar). Transaksionet për klientët të realizuara jashtë burse janë dominuese në vlerën e tregut (94.4% e totalit), në 
volum të tregtuar në njësi titujsh (95.4% e totalit) dhe në numrin e transaksioneve të tregtuara (98.8% e totalit).

Tabela 2: Të dhënat e tregtimeve të ekzekutuara jashtë orareve zyrtare sipas llojit te transaksionit 

Lloji i Transaksionit Nr. Tregtim. Vol. i Tregt.* Vlera e Tregt. 

Ndërbankare 1 500 50,540,000

për Klientët 84 10,376 856,468,724

TOTALI 85 10,876 907,008,724

* Volumi i tregtuar është i shprehur në njësi Titujsh

-  Sipas Llojit të Instrumentit (titullit) që tregtohet 
Pjesa me e madhe e transaksioneve të ekzekutuara jashtë orarit zyrtar të Bursës janë në Obligacione Thesari, krahasu-
ar me transaksionet në Bono Thesari. Transaksionet e raportuara në Obligacione Thesari janë dominuese në volum 
(78.3% e totalit), në vlerën e tregtuar  (97.4% e totalit), gjithashtu dhe në numër transaksionesh (83.5% e totalit).

Tabela 3: Te dhënat e tregtimeve të ekzekutuara jashtë orareve zyrtare sipas llojit të titullit

Lloji i Titullit        Nr. Tregtim.                                    Vol. i Tregt.*                             Vlera e Tregt.                           

Bono Thesari                    14 2,359 23,311,894

Oblig. Thesari 71 8,517 883,696,830

TOTALI 85 10,876 907,008,724

* Volumi i tregtuar është i shprehur në njësi Titujsh

Bonot e Thesarit
Bonot e Thesarit më të tregtuara më shpesh janë ato me maturim 12 mujor ndërkohë që mungojnë transaksione në 
BTH 6 mujore dhe 3 mujore.
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Obligacionet e Thesarit
Parë në këndvështrimin e maturimit të Obligacioneve të Thesarit titujt më aktivë të tregtuar jashtë orarit zyrtar janë 
ato me maturim 10 vjeçar, ndjekur nga 5 vjeçarët dhe 2 vjeçarët.

-  Sipas valutës së tregtuar

Rreth 98% e transaksioneve të ekzekutuara brenda dhe jashtë orareve zyrtare janë të ekzekutuara në valutën LEK, 
vetëm 2 nga 88 transaksionet në total janë ekzekutuar në tituj të nominuar në EUR. Këto dy transaksione janë ekzeku-
tuar jashtë orareve zyrtare të tregtimit në Bursë. 
Numri i vogël i këytre transaksioneve vjen për shkak të mos emetimeve të reja të titujve të nominuar në valutë dhe 
për shkak të kostove të larta të transfertave të vlerave të mëdha monetare në EUR nga një bankë në tjetrën në tregun 
vendas.

Tabela 4: Të dhënat e tregtimeve për titujt e nominuar në Euro 

Lloji i Titullit 
Obligacione Thesari 

2 vjeçare

Nr. Transaksione                                    Volumi i Tregtuar                             Vlera e Tregtuar                           

Ndërbankare                    0 0 0

për Klientët 2 140 17,299,370

TOTALI 2 140 17,299,370

10yALL
40.8%

5yALL
25.4%

7yALL
15.5%

2yALL
12.7%

3yALL
2.8%

2yEUR
2.8%

15yALL
0.0%

10yALL
41.2%

5.2
23.5%

2yALL
20.2%

7yALL
8.6%

3yALL
5.2%

2yEUR
1.3%15yALL

0.0%

Numër i Tregtimeve Volumi i Tregtimeve

5yALL
29.5%

10yALL
28.7%

2yALL
24.6%

7yALL
10.8%

3yALL
6.3%

15yALL
0.0%

2yEUR
6.2%

Vlera e Tregtimeve
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Organizimi i tryezes së rrumbullakët me Anëtarët e Dhomës Amerikane të Tregtisë me temë: “Tregu i Kapitaleve dhe Listimi 
në Bursën Shqiptare si një alternativë financimi për Korporatat

- Bursa Shqiptare e Titujve ALSE në muajin mars 2021 u anëtarësua pranë Dhoma Amerikane të Tregtisë. 
Anëtarësimin pranë kësaj dhome Bursa ALSE e shikon si një mundësi shumë të mirë për të qenë më pranë biznesit 
dhe si një mënyrë për të kuptuar nevojat e tyre financiare dhe inkurajimin e tyre drejt listimit në Bursë.
Menjëherë pas përfundimit të procesit të Anëtarësimit Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri (AmCham) në 
bashkëpunim me Bursën Shqiptare të Titujve ALSE dhe Grant Thornton Albania organizuan një tryezë të rrum-
bullakët me anëtarët e AmCham. Në këtë takim u diskutua mbi rëndësinë e tregut të kapitalit në zhvillimin ekono-
mik të Shqipërisë si dhe përfshirjen e projekteve të mëdha të investimeve vendase dhe të huaja në procesin e 
listimin në bursë si një mekanizëm i mirë jo vetëm për rritjen e kapitalit, por edhe për të mobilizuar burimet lokale 
të kapitalit. Në këtë takim u diskutua gjithshtu mbi kudarin rregullativ dhe parimet e qeverisjes së korporatave, 
detyrimet financiare që duhet të përmbushen nga bizneset që listohen në bursë si dhe mënyrat e financimit të 
vepritarisë së tyre duke zgjedhur listimin në bursë si alternativë për rritjen e kapitalin, si dhe kostot që shoqërojnë 
këtë proces.

Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare me temë “Mundësitë e bashkëpunimit mes Bursave të Vendeve të Europës 
Qendrore e Lindore” 

– Bursa ALSE mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të organizuar online në datën 27 Maj 2021 nga BURSA 
Press Group në bashkëpunim me Shoqatën e Brokerave të Rumanisë. Në qendër të këtij eventi ishte fokusimi tek 
trendet e së ardhmes dhe mundësitë e zhvillimit të tregjeve rajonalë të kapitalit në Europën Qendrore e Lindore 
(CEE) dhe në Europën Jugore e Lindore (SEE). Bursa ALSE, si një nga pjesëmarrëset në këtë event, bëri një prezan-
tim  mbi karakteristikat e tregut të kapitaleve në Shqipëri dhe sfidat që e presin përpara si dhe ndau me pjesëmar-
rësit idenë që bursat e mëdha e të mesme në CEE dhe SEE të ndihmojnë në bashkimin dhe/apo blerjen e një pjese 
të kapitalit në bursat e vogla me qëllim nxitjen e një procesi integrimi më të organizuar. Në përfundim të kësaj 
konference, të gjithë përfaqësuesit e bursave të rajonit ranë dakord mbi nevojën e rritjes së vizibilitetit të tregjeve 
të kapitalit në CEE dhe SEE. Mes alternativave potenciale më të dakordësuara për bashkëpunim dominuan krijimi 
i produkteve financiare të përbashkëta, indekset, listimet e dyfishta, përdorimi i teknologjisë së përbashkët si dhe 
bashkimet dhe blerjet e mundshme mes bursave.

Pjesëmarrja në tryezën e dikutimit me temë “Qasja e sektorit të mikrofinancës në financime: Tregjet e Kapitalit”

- Bursa Shqiptare e Titujve ALSE mori pjesë në këtë tryezë diskutimi të organizuar më 10 Nëntor 2021 nga Sho-
qata Mikrofinanca Shqiptare. Tryeza kishte fokus diskutimin në detaje në lidhje me mundësitë që ofrojnë tregjet 
e kapitalit lokalisht, çfarë instrumentash janë në dispozicion, si është dizenjuar kuadri ligjor dhe rregullator, dhe 
çfarë potenciali kanë këto tregje për sektorin e mikrofinancës. Bursa ALSE realizoi një prezantim mbi mundësitë 
e financimit të sektorit të mikrofinancave nëpërmjet emetimit të titujve dhe trajtoi aspektet kryesore të ofertës 
publike të titujve.

BASHKËPUNIMI ME GRUPET E INTERESIT
Marrëdhëniet Ndërinstitucionale
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Trajnimi i Studentëve të Universiteteve Ekonomikë në vend për pjesëmarrje në Konkursin Ndërkombëtar të Bursës Virutale 

-  Bursa Shqiptare e Titujve ALSE. Në kuadër të punës që po bëjmë për edukimin financiar dhe rritjen e ndërgjeg-
jësimit publik në lidhje me tregun e kapitaleve në vend, në bashkëpunim me German Sparkassenstiftung Alba-
nia (DSIK Albania), Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe Shoqatën e Tregtimit të Titujve (ASTA), organizuan 
për herë të parë me pjesëmarrjen e Fakulteteve Ekonomike të universiteteve shqiptare publike dhe jo-publike 
konkursin ndërkombëtar me temë: “BURSA VIRTUALE E TITUJVE – Të Mësojmë rreth Tregut të Letrave me Vlerë”.  
Studentë nga 15 Universitete të vendit morën pjesë në trajnimin profesional lidhur me përdorimin e aplikacionit 
që do të shërbente për pjesëmarrjen në konkurs si dhe për mënyrën e funksionimit të bursës dhe menaxhimit të 
portofolit. Konkursi ndërkombëtar filloi në muajn Nëntor dhe përfundon në muajin Janar 2022, muaj në të cilin 
pritet të ndahen dhe çmimet për fituesit e konkursit. 

Trajnim i punonjësve të Bankës Credins në lidhje me Ofertën Publike të Titujve 

– Bursa ALSE realizoj një sërë trajnimesh për punonjësit e Bankës Credins, të cilët janë përgjegjës për mar-
rëdhënien me klientët e vegjël në të gjithë rrjetin e degëve të bankës. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të ndihmonte 
bankierët e rinj për të njohur më mirë procesin e ofrimit të shërbimeve të investimit, ofertën publike të titujve, 
procedurën operacionale të ofertës publike, rëndësinë e prospektit dhe informacionin e nevojshëm për t’u bërë 
transparent, informacionin që u duhet vënë në dispozicion klientëve që investojnë në tituj.

Nënshkrim i marrëveshjes së bashkëpunimit me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë 

- Në kuadër të punës që Bursa Shqiptare e Titujve ALSE po bën për rritjen e ndërgjegjësimit të publikut në lidh-
je me edukimin financiar dhe tregjet e kapitalit, ka nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi me Univesritetin 
Mesdhetar të Shqipërisë (UMSH). Në thelb, kjo marrëveshje konsiston në bashkëpunimin mes dy institucioneve 
në fushën e kërkimit shkencor, organizimit të konferencave akademike që fokusohen në tregun e kapitaleve si dhe 
realizimin e praktikave mësimore pranë Bursës Shqiptare të Titujve ALSE për studentët e UMSH.

Pjesëmarrje në eventin Filantropik “Rrathët Dhurues” 

– Në vijim të nismave për promovimin dhe zhvillimin e filantropisë në vend duke synuar rritjen e mbështetjes pub-
like ndaj grupeve në nevojë, Partnerët Shqiptar organizuan një ankand në mbështjetje të 3 iniciativave që kishin 
për qëllim transformimin e jetës dhe ndryshime në sociale për komunitetet në nevojë. Në këtë event mori pjesë 
dhe Bursa ALSE duke kontribuar në 2 nga 3 projektet e propozuara. 

Edukimi Financiar
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Më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare















































































 RAPORTI VJETOR 202120


	ALSE 2021_1.pdf
	ALSE 2021

	Raporti Vjetor ALSE 2021_1.pdf
	ALSE 2021
	2021- Pasqyra Financiare te Audituara
	ALSE 2021


