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Joe Biden czy Donald Trump?
Ostateczna analiza przedwyborcza bukmacherów i klientów STS
Już jutro odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W ostatecznym
sondażu przedwyborczym analitycy STS wskazują na zwycięstwo Joe Bidena. Inaczej
kształtują się jednak preferencje wyborcze klientów STS, którzy typują zwycięstwo Donalda
Trumpa.
Tak jak cztery lata temu, tak i teraz wszystkie sondaże wskazują na kandydata Partii
Demokratycznej. Sondaże jednak nie zawsze trafnie przewidują wynik wyborów. Mimo, że Joe
Biden utrzymuje stałą przewagę, to jednak wielu politologów i ekspertów nie wyklucza
całkowicie ponownej wygranej Trumpa. Podobnie myślą gracze STS, którzy od początku
chętnie obstawiają wygraną obecnie urzędującego prezydenta. Aż 72,4 proc. z niemal
kilkudziesięciu postawionych kuponów na wybory prezydenckie wskazuje wygraną Trumpa.
Zwycięstwo Bidena obstawia niecałe 28 proc. klientów.
Urzędujący prezydent od początku kampanii utrzymuje wyraźną przewagę nad swoim
konkurentem, która jednak z każdym miesiącem maleje. W okresie od czerwca do sierpnia
reelekcję Donalda Trumpa obstawiało aż 85 proc. graczy. We wrześniu i październiku było
to już odpowiednio 75 proc. i 70 proc.
Co ciekawe, preferencje klientów STS nie znajdują odzwierciedlenia w kursach. I tak za każde
postawione 100 zł na kandydata Demokratów można wygrać 140,80 zł (kurs 1.60). Jeżeli
jednak ktoś trafnie obstawi 100 zł na reelekcję Donalda Trumpa, to wówczas może zdobyć
206,80 zł (kurs 2.35).
Najciekawiej wyglądają jednak kursy na wyniki wyborów w poszczególnych „swingujących
stanach” (tzw. swing states) czyli tych, w których liczba demokratycznych i republikańskich
wyborców jest mniej więcej taka sama. To prawdopodobnie one zaważą na finalnym
rozkładzie głosów elektorskich i tym samym na rezultacie wtorkowych wyborów
prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.
Analitycy STS przewidują, że potyczka między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem w Georgii
zakończy się wygraną Republikanina. Z kolei w Arizonie rywalizacja zakończy się według nich
zwycięstwem kandydata Demokratów. Co ciekawe zupełnie inaczej wyniki w tym stanie
typują gracze STS. Aż 92 proc. z nich obstawia w Arizonie zwycięstwo Trumpa.
Na wygranej Bidena sporo można zarobić obstawiając wyniki wyborów w Ohio. Za prawidłowo
obstawione 100 zł na jego tryumf wygrać można 277,20 zł. Z kolei Floryda, czyli jeden ze

stanów z największą liczbą głosów elektorskich, większe szanse na zwycięstwo daje Donaldowi
Trumpowi. Potwierdzają to również klienci STS, którzy w 85 proc. typują tam wygraną
urzędującego prezydenta.
Dlaczego sondaże bukmacherskie są tak istotne? Klienci STS obstawiający niedawne wybory
prezydenckie w Polsce wykazali się dużą wiedzą i celnym typowaniem. I i II tura wyborów
toczyła się niemal dokładnie tak, jak przewidzieli to gracze. Imponujące były zwłaszcza
statystyki przed II turą wyborów i starciem Duda vs Trzaskowski. Na trzy dni przed
decydującym głosowaniem w STS klienci wskazali, że walczący o reelekcję Andrzej Duda
uzyska ponad 51% głosów, a Rafała Trzaskowski może liczyć na ponad 48%. Tak też było w
rzeczywistości. Okazało się, że zakłady na wybory prezydenckie były bardziej precyzyjne od
przedwyborczych sondaży.
Najwyższe możliwe wygrane:
1)Najwyższa postawiona kwota na zwycięstwo Joe Bidena to 198 000 PLN – w przypadku
zwycięstwa zakład da wygraną w wysokości ok. 278 000 PLN* (czyli gracz zarobi 80 000 PLN)
* kurs na zwycięstwo Bidena w okresie przyjmowania zakładów zmieniał się w granicach 5.50 - 1.60

Najwyższa postawiona kwota na zwycięstwo Donalda Trumpa to 50 000 PLN – w przypadku
zwycięstwa zakład da wygraną w wysokości 96 800 PLN* (czyli gracz zarobi 46 800 PLN)
*kurs na zwycięstwo Donalda Trumpa w okresie przyjmowania zakładów zwiększał się od wyjściowego 2.00 – do
aktualnie obowiązującego 2.35

Szczegółową ofertę z kursami znajdą Państwo na www.sts.pl
***
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę
międzynarodową. Spółka prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne
m.in. w Wielkiej Brytanii gdzie firma ma swoją licencję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu
ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając
udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem
strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacj om dedykowanym systemom Android
i iOS. Firma cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając
wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay –
pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą
inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się współwłaścicielem systemu bukmacherskiego
BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, ST S jest w stanie doskonale
odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania
transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna

także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000
wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym
podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w
piłce nożnej, sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także
oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłę bia Lubin, Polskiej Ligi
Siatkówki, Anwilu Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS
angażuje się także we wspieranie esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które
znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS
zatrudnia przeszło 1500 osób.
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