HÄR RÄCKER DINA SEMESTERKRONOR LÄNGST
Under det senaste året har den svenska kronan stärkts kraftigt gentemot flera vanliga resevalutor. Det
har under det gångna året blivit hela 21 procent billigare att semestra i Sydafrika, 19 procent billigare i
Ryssland och 15 procent billigare i Egypten. Det visar färsk statistik från FOREX Bank.
Flertalet vanliga resevalutor har blivit billigare under det gångna året, enligt statistik från FOREX Bank. Allra
billigast blev sydafrikanska randen, följt av ryska rubeln. De har blivit hela 21 respektive 19 procent billigare.
Det brittiska pundet, turkiska liran och thailändska bahten har också tappat i värde gentemot den svenska kronan
under det senaste året. Detsamma gäller den brasilianska realen, för de som överväger att besöka Brasilen för
sommarens Olympiska spel.
Bland de resevalutor som blev dyrare under året märks framförallt japanska yenen och isländska kronan som
båda har stärkts 10 respektive 6 procent gentemot kronan.
– Vår statistik visar hur mycket priset på en enskild valuta kan förändras under ett år. Genom en snabb
jämförelse av valutakurserna innan du väljer resmål kan du göra så att din reskassa räcker betydligt längre, säger
Mattias Varén, Reseekonom på FOREX Bank.
Nedan listas 17 vanliga resevalutor och deras procentuella utveckling gentemot kronan under det senaste året.
Land & valuta

Australien (AUD)
Brasilien (BRL)
Egypten (EGP)
Euro (EUR)
Island (ISK)
Indien (INR)
Japan (JPY)
Kina (CNY)
Kroatien (HRK)
Norge (NOK)
Polen (PLN)
Ryssland (RUB)
Storbritannien (GBP)
Sydafrika (ZAR)
Thailand (THB)
Turkiet (TRY)
USA (USD)
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Procentuell utveckling av valutakursen det senaste året, 2016-05-09 jämfört med 2015-05-10. Noteringarna avser FOREX
Banks köpkurs vid respektive datum.
För mer information, kontakta:
Mattias Varén, Reseekonom, FOREX Bank
Tel: 08 587 60 700 / 072 220 78 79
mattias.varen@forex.se
Om FOREX Bank
FOREX Bank är sedan 1965 Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan mitten av år 2003 erbjuds även ett växande utbud av andra
banktjänster; inlåning, utlåning, betalningsförmedling, kassaservice samt kredit- och betalkort. FOREX Bank finns på över 110 centralt
belägna platser över hela Norden och på internet www.forex.se och telefon: 0771-22 22 21.
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