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MARKETS
•

Nasdaq futures extend gains, Dow turns negative after disappointing jobs report. Stock
futures traded mixed Friday morning as investors digested a disappointing April jobs report,
which showed the U.S. economy added back far fewer jobs than expected last month despite
easing stay-in-place restrictions.Dow futures turned negative, giving back some gains after the
index hit yet another all-time high during the regular session Thursday. Contracts on the Nasdaq
rose more than 1%, after the disappointing economic data appeared to make a case for
monetary policy to stay on hold and interest rates to stay low, supporting tech and growth
stocks. Contracts on the S&P 500 ticked higher. Treasury yields plunged, with the 10-year yield
tumbling to below 1.55%. YAHOOFINANCE

•

European markets climb ahead of U.S. jobs report; Adidas up 7%. European markets advanced
cautiously on Friday as global stocks eyed a positive week amid surging commodity prices, while
investors digested a round of earnings and awaited a key jobs report out of the U.S. The panEuropean Stoxx 600 climbed 0.5% by late morning, with basic resources adding 1.2% to lead
gains as most sectors and major bourses held in positive territory. CNBC

ECONOMIC NEWS
•

April’s expected hiring boom goes bust as nonfarm payroll gain falls well short of estimates.
The U.S. employment picture improved sharply last week, with first-time claims for
unemployment insurance hitting a fresh pandemic-era low.Initial claims totaled 498,000 for the
week ended March 1, against the Dow Jones estimate of 527,000. That was down from the
previous week’s total of 590,000, which saw a substantial upward revision from the initially
reported 553,000. CNBC

COMPANY NEWS
•

Roku Topped Earnings Expectations. Roku reported another surprise profit and crushed
expectations for sales during its first quarter. After closing down 6.6% on Thursday, Roku stock
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bounced back in after-hours trading.Roku (ticker: ROKU) reported earnings of 54 cents a share
for the first quarter. Analysts had anticipated a net loss of 13 cents a share, according to FactSet.
Roku’s net revenue of $574.2 million was up 79% year-over-year, beating out consensus
estimates at $491.6 million, according to FactSet. BARRON’S

•

Adidas shrugs off China boycott call to raise outlook. German sportswear company
Adidas (ADSGn.DE) sees only a short-term impact from Chinese calls in March for a boycott of
its products, raising its 2021 sales forecast on Friday as it expects a resumption of big sporting
events to drive demand.Adidas now sees sales growing at a high-teens percentage rate in 2021,
compared with a March forecast for mid-to-high teens growth, with a jump of around 50%
expected in the second quarter. Reuters

•

Peloton unveils treadmill safety fixes as recall hits sales forecast. Peloton Interactive
Inc (PTON.O) on Thursday estimated an about $165 million hit to current-quarter revenue from
a recall of its treadmills as the company laid out steps to improve the safety of the
equipment.Shares of the interactive fitness equipment maker reversed course to be up 5.9% at
$88.73 in extended trading. They tumbled about 15% on Wednesday after the company
announced the recall following reports of multiple injuries and the death of a child in an
accident. Reuters

Αποποίηση Ευθύνης: Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί για σκοπούς πληροφόρησης και προορίζεται αποκλειστικώς για τον αποδέκτη
στον οποίο αυτό παραδίδεται από την PHAROS INVESTMENT ADVISORS. Το έγγραφο αυτό δεν απευθύνεται γενικώς στο κοινό ούτε και
έχει συνταχθεί με σκοπό την διανομή του μέσω διαύλων επικοινωνίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του ή η διανομή του σε πρόσωπα
πέραν του αρχικού αποδέκτη, παρά μόνο με την έγγραφη άδεια της PHAROS INVESTMENT ADVISORS. Δεν περιλαμβάνει και δεν δύναται
σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πρόταση, προσφορά ή προτροπή για την αγορά ή πώληση κινητών αξιών ή άλλων
χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε και ως σύσταση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης ή για την υλοποίηση
οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται από τις εκδότριες εταιρίες που αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές και η πραγματοποίηση επενδύσεων επί αυτών απαιτεί
την αξιολόγηση, από τον κάθε επενδυτή και τους συμβούλους του, των επενδυτικών χαρακτηριστικών του επενδυτή,
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών κινδύνων τους οποίους αυτός προτίθεται να αναλάβει. Η παρούσα ενημέρωση έχει βασισθεί
σε πληροφορίες που έχουν δημόσιο χαρακτήρα και έχουν συλλεχθεί από πηγές τις οποίες η PHAROS INVESTMENT ADVISORS θεωρεί
αξιόπιστες, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει στην επιβεβαίωση του περιεχομένου των σχετικών πληροφοριών. Καμία εγγύηση ή
άλλη δήλωση (ρητή ή σιωπηρή) εκ μέρους της PHAROS INVESTMENT ADVISORS δεν περιλαμβάνεται στο παρόν σχετικά με την
ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα ή επικαιρότητα των αναπαραχθεισών πληροφοριών καθώς και οποιασδήποτε γνώμης ή
αξιολόγησης των εν λόγω πληροφοριών που τυχόν περιλαμβάνεται στην παρούσα. Οι εν λόγω πληροφορίες και τυχόν γνώμες ή
αξιολογήσεις, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο εκπόνησής της, ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον αποδέκτη. Η PHAROS INVESTMENT ADVISORS δεν φέρει και δεν αποδέχεται καμία
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου βασιζόμενη στο περιεχόμενο της παρούσας ενημέρωσης, ούτε ως προς την ίδια ούτε και ως
προς οποιοδήποτε μέλος της διοίκησής της στέλεχος ή υπάλληλό της. Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί από την PHAROS INVESTMENT
ADVISORS ΑΕΕΔ, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.
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