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miliard dolarů. Jedním z profitérů na
tomto trendu je firma Delivery Hero.

Odpověď na Covid-19:
Food Delivery Index
Online doručovací služby se těší
rostoucí
oblibě.
Od
nástupu
koronavirové krize se tento trend
ještě více urychlil. Podle odhadů
Statista dosáhl v roce 2019 obrat
segmentu Online-Delivery úrovně 107
miliard dolarů. Do roku 2024 se
očekává nárůst tržeb na přibližně 184

Akcie této společnosti jsou v
současné době v růstovém opojení.
Ve své poměrně mladé burzovní
historii,
překonaly
akcie
této
společnosti poprvé hodnotu 100 eur.
Důvodem
byl
„Flash-Update“
budoucího vývoje. Po počátečním
dubnovém propadu se ve druhém
čtvrtletí zrychlil růst objednávek a
oproti druhému čtvrtletí minulého
roku vzrostl o plných 94 procent. I
v červnu se počet ve srovnání se
stejným měsícem v roce 2019 zvýšil o
104 procent. Objednávkový boom se
plně projevil v obchodních výsledcích
za druhé čtvrtletí, které byly
zveřejněny toto úterý. Delivery Hero je
jednou z 20 „vybraných“ společností
zahrnutých v novém Food Delivery

Index. Tento benchmark byl vytvořen
společností Solactive a švýcarskou
bankou Vontobel. Kritéria výběru jsou
jednoduchá. Členové indexu musí být
z rozvinutých zemí a musí vykázat
tržní kapitalizaci nejméně ve výši 750
milionů USD. Dalším předpokladem
je, že z obchodních aktivit je
podstatná část týká oblasti rozvozu
potravin. Vybraných 20 společností je
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Delivery Hero: Úroveň 100 EUR dosažena
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
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Zertifikatejournal je nezávislé informační médium pro inteligentní investování
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