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VENDIM 

Nr. 145, datë 29.09.2016 

 
PËR 

MIRATIMIN E METODOLOGJISË PËR LLOGARITJEN E VLERËS NETO TË 
FLUKSEVE MONETARE DALËSE TË PARASHIKUARA PËR NJË PERIUDHË 30 

DITORE NË KUSHTE TË TENSIONUARA TË TREGUT TË SHOQËRISË 
“RAIFFEISEN INVEST” SH.A. 

 
 
Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 22, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e 
Mbikëqyrjes Financiare”, të ndryshuar, dhe nenit 10, pika 5 të Rregullores nr. 45, datë 
30.06.2015 “Për administrimin e likuiditetit për fondin e investimeve”, me propozim të 
Departamentit të Mbikëqyrjes Financiare, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  

 
   

V E N D O S I: 
 

1. Miratimin e metodologjisë për llogaritjen e vlerës neto të flukseve monetare dalëse të 
parashikuara për një periudhë 30 ditore në kushte të tensionuara të tregut të shoqërisë 
“Raiffeisen Invest” sh.a., sipas materialit bashkëlidhur. 

 
2. Ngarkohet Drejtoria e Mbikëqyrjes së Fondeve të Pensioneve, të Fondeve të Investimeve 

dhe të Tregut të Titujve për zbatimin e këtij vendimi. 
 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

 

KRYETAR        DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 

Pajtim MELANI                  Enkeleda SHEHI 
 



 
 
 
Metodologjia për llogaritjen e vlerës neto të flukseve monetare dalëse të parashikuara për 
një periudhë 30 ditore në kushte të tensionuara të tregut të shoqërisë “Raiffeisen Invest” 
sh.a., miratohet me përmbajtje si më poshtë: 
 
Në përcaktimin e flukseve dalëse të parashikuara në një periudhë 30 ditore analizohen të dhënat 
e 12 muajve të fundit. Mesatarja mujore e daljeve gjatë kësaj periudhe stresohet duke supozuar 
situata të tensionuara si rritjen e rrezikut të kreditit të aseteve, luhatshmërinë e normave të 
interesit dhe mungesën e likuiditetit në treg për asetet e fondeve.  
Shoqëria shprehet se, megjithëse edhe kur ka patur luhatshmëri të tregjeve në të kaluarën nuk 
është konstatuar ndonjë rritje e rëndësishme e daljeve, në këtë metodologji po supozon se në 
situata të tensionuara daljet do trefishohen. Në rastin kur trefishimi i mesatares së daljeve është 
më i ulët se 10% e totalit të kuotave për investitorët individualë dhe 40% të totalit të kuotave të 
investitorëve institucionalë, atëherë daljet supozohen 10% të totalit të kuotave për investitorët 
individualë dhe 40% të totalit të kuotave të investitorëve institucionalë. Gjithashtu, sipas 
përcaktimeve të pikës 3 të nenit 10 të Rregullores nr. 45, datë 30.06.2015, flukset hyrëse të 
supozuara nuk mund të jenë më pak se 75% e flukseve dalëse të pritshme.  
Formula për llogaritjen e vlerës gjithsej neto të flukseve monetare dalëse për një periudhë 30 
ditore në kushte të tensionuara të tregut: (1-75%) *Maksimumi[3*mesatare(daljeve gjatë 12 
muajve të fundit); 10% * shuma(individë) + 40% shuma(institucionalë)]. 
 


