HÄR FÅR DU UT MEST AV DINA SEMESTERKRONOR
Under sommaren har den svenska kronan försvagats markant mot flertalet vanliga resevalutor. Det har
sedan juni blivit hela 20 procent dyrare att semestra i Sydafrika, 13 procent dyrare i OS-landet Brasilien
och 10 procent dyrare i Japan. Vill man däremot få ut mer för sina kronor är Storbritannien och Egypten
bra val för tillfället. Det visar färsk statistik från FOREX Bank.
Oavsett om det är läge för en sista resa innan jobbhösten börjar eller om det är dags att planera för höstresor är
det bra att veta hur kronan står sig gentemot andra valutor. Och under sommaren har alltså flertalet vanliga
resevalutor blivit dyrare.
Allra dyrast har sydafrikanska randen blivit, följt av brasilianska realen. De har blivit hela 20 respektive 13
procent dyrare. Den ryska rubeln, isländska kronan och polska zlotyn har också ökat tydligt i värde gentemot den
svenska kronan under sommarmånaderna. Även euron och amerikanska dollarn har blivit något dyrare, visar ny
statistik från FOREX Bank.
De resevalutor som går emot strömmen är det brittiska pundet, respektive det egyptiska pundet. De har blivit 10
respektive 6 procent billigare jämfört med den svenska kronan. Brittiska pundets försvagning kommer efter att
britterna röstade ja till att Storbritannien skulle lämna EU.
– Våra siffror visar hur att priset på en enskild valuta kan förändras markant under bara ett par månader. Om du
gör en snabb jämförelse av valutakurserna innan du väljer resmål kan din reskassa räcka betydligt längre, säger
Mattias Varén, Reseekonom på FOREX Bank.
Nedan listas 17 vanliga resevalutor och deras procentuella utveckling gentemot kronan under sommaren.
Land & valuta

Australien, Dollar (AUD)
Brasilien, Real (BRL)
Egypten, Pund (EGP)
Euro, (EUR)
Island, Kronor (ISK)
Indien, Rupie (INR)
Japan, Yen (JPY)
Kina, Yuan (CNY)
Kroatien, Kuna (HRK)
Norge, Krona (NOK)
Polen, Zloty (PLN)
Ryssland, Rubel (RUB)
Storbritannien, Pund (GBP)
Sydafrika, Rand (ZAR)
Thailand, Baht (THB)
Turkiet, Nya Lira (TRY)
USA, Dollar (USD)
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Procentuell utveckling gentemot SEK under sommaren [1]
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Procentuell utveckling av valutakursen det senaste året, 2016-08-22 jämfört med 2016-06-01. Noteringarna avser FOREX
Banks köpkurs vid respektive datum.

