
Hon är favorit att utmana Trump om presidentposten
Det är mindre än ett år kvar innan Demokraterna utser sin kandidat till presidentvalet 2020 och under hösten drabbas toppnamnen samman i
en rad debatter inför kommande primärval. Enligt Unibets odds blir det Elizabeth Warren som utses till partiets presidentkandidat.

Ett tjugotal kandidater har deltagit i två TV-sända debattomgångar under sommaren. Det slutliga valet dröjer dock till Demokraternas partikonvent i juli 2020.
Enligt Unibets spelare blir det Elizabeth Warren, senator från Massachusetts, som blir den som tar sig an Donald Trump i kampen om presidentposten i
nästa års amerikanska val. Warren står i nuläget i 3,25 gånger pengarna, och skuggas därmed av tidigare vice presidenten Joe Biden som står i 3,50.

Bakom de två favoriterna finns Vermont-senatorn Bernie Sanders som gör ett nytt försök mot Vita huset. Sanders spelas till oddset 6,50 medan Kamala
Harris, senator hemmahörande i Kalifornien står i 8,00.

– Det har inte funnits någon brist på aspiranter till att bli Demokraternas kandidat inför nästa års presidentval, men mycket tyder på att det i slutändan är de
gamla politiska rävarna som Biden, Warren och Sanders som ligger bäst till. Obamas gamle parhäst Biden har fått svettas rejält i debatterna, men behåller
ändå en av favoritpositionerna vilket imponerar, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Hittills är nio kandidater kvalificerade till den tredje Tv-debatten som genomförs i september, däribland entreprenören Andrew Yang, som är en av
uppstickarna att ta hem kandidaturen med oddset 21,00.

Unibets odds på amerikanska presidentvalet 2020:

Demokratisk presidentkandidat
Elizabeth Warren 3.25 
Joe Biden 3.50
Bernie Sanders 6.50
Kamala Harris 8.00
Pete Buttigieg 13.00
Andrew Yang 21.00
Cory Booker 41.00
Beto O’Rourke 51.00
Amy Klobuchar 81.00

Vinnande parti 
Demokraterna 1.91
Republikanerna 1.91

Vinnande kandidat 
Donald Trump 2.00
Elizabeth Warren 6.00
Joe Biden 8.00
Bernie Sanders 10.00
Kamala Harris 15.00
Pete Buttigieg 34.00
Andrew Yang 34.00

Se fler kandidater och uppdaterade odds här: https://www.unibet.se/betting/sports/event/1004511734

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert på Unibet, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.com

Om Unibet           
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 11 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de
största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 20 miljoner kunder. Kindred Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association,
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup


