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Trump passerar Biden som oddsfavorit
2024
Trots att Donald Trump inte meddelat huruvida han kommer ställa upp i
presidentvalet 2024, har han nu passerat Biden som oddsfavorit att bli
omvald. ”Trumps popularitet är relativt konstant, men Bidens siffror pekar
just nu åt helt fel håll”.
USA:s 46:e President Joe Biden har det kämpigt just nu, vilket även speglas i
oddsen för presidentvalet 2024. Biden har, ända sedan han svors in, alltid
legat tryggt i toppen, tätt följd av Kamala Harris, som många tror kan ta över

efter fyra år. Men nu har Trump, som i november 2020 gav 17 gångerna
pengarna, passerat Biden som favorit.
- Trumps popularitet är relativt konstant, men Bidens siffror pekar just nu åt
helt fel håll. De så kallade ”approval rating” är rekordlåga, endast slagen av
Trump i modern tid. Vi tar just nu emot mer spel på Trump än Biden att blir
president 2024. Att Biden dessutom lever upp öknamnet ”sleepy Joe” genom
att nicka till under klimattoppmötet i Glasgow stärker honom knappast, utan
fortsätter spela Trump i händerna, säger Robin Olenius PR-chef på Betsson.
Ett spel på att Trump blir USA:s president 2024 ger oddset 4 gånger
pengarna, Biden och Kamala Harris ger 5 respektive 6 gånger insatsen.
Lägg där till att det är endast ett år kvar till mellanårsvalet, där
Republikanerna kan återta kontrollen av senaten om de lyckas vinna en ynka
senatsplats. En utveckling som kan komma göra det ännu svårare för Biden
att införliva sina vallöften.

Se samtliga odds på: https://www.betsson.com/sv/odd...

Betsson odds på Amerikanska Presidentvalet 2024:
Donald Trump: 4.00
Joe Biden: 5.00
Kamala Harris: 6.00
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