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ประเด็น ร้อนใน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมานอกจากสงครามการค้ายัง มีประเด็น เรื่องสงครามระหว่าง
อินเดียและปากีสถานที่ลุกลามถึงขัน้ ประกาศปิ ดน่ านฟ้ าไปทีเดียว ตลาดเองเริม่ มีการพูดถึงสงคราม
ศาสนาครังใหม่
้ ทจี่ ะพัฒนาความรุนแรงและมีความยืดเยื้อ แต่จะมีเหตุผลใดที่มาสนับ สนุ นว่าสงคราม
ครังนี
้ ้จะยืดเยื้อและทวีความรุนแรง นอกเหนือจากการโยงเข้าสู่ประเด็น ของความโกรธแค้นและความ
ขัดแย้งเรือ่ งศาสนาทีจ่ บั ต้องไม่ได้มาคาดเดา ด้วยพื้นฐานแนวคิดของ Economical Cost and Benefit
ที่จ ับต้อ งได้ม ากกว่า ทาให้ KSE IC เองมีความเห็น ว่าสงครามในครัง้ นี้ เ องไม่น่ าจะมี ความยืดเยื้อ
ออกไปตามทีน่ กั ลงทุนหลาย ๆ ท่านมีความเป็ นห่วง
จะทำภำพยนตร์ ต้องมีเงิน คิดจะทำสงครำมก็ต้องมีเงินเช่นกัน

“Pearl Harbor ใช้เวลาสร้าง
ประมาณ 1 ปี ครึ่ง ด้วยทุน
สร้างประมาณ 208 ล้าน
เหรียญ”

คุณคิดว่าภาพยนตร์สงคราม 1 เรื่องใช้ทุนสร้างประมาณเท่าไหร่ ผมขอยกตัวอย่างหนั งสงคราม
ตลอดกาลอย่าง Pearl Harbor ที่กล่าวถึงการรบระหว่าง ญี่ปนุ่ และ สหรัฐฯ ในสงครามครัง้ ที่ 2 จน
น าไปสู่ก ารพาสหรัฐ ฯ เข้าสู่ส งครามโลกครัง้ ที่ 2 อย่ างเต็ม ตัว หากดูใ นภาพยนตร์เ รื่ อ งดัง กล่ า ว
เครือ่ งบินรบกว่าร้อยลา กระสุนหลายหมื่นนัดที่ยิงกัน ใช้ทุนสร้างไปทัง้ หมด 208 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ใช้เ วลาการถ่ ายท าไปทัง้ หมดประมาณ 1 ปี ครึ่ง เราไปไกลกว่านัน้ นิ ดหน่ อ ยครับเผื่อ สงครามบน
ภาคพื้นดิน ยังไม่แพงเพียงพอ ผมขอยกตัว อย่าง Star war (Empire Strike Back) สงครามระดับ
จักรวาลไปเลยดีกว่า ซึง่ ก็ใช้ทุนสร้างในระดับ 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ
2 ปี สรุปถูกกว่าเราทาสงครามกันในโลกอีกครับ เมือ่ มีตน้ ทุน ในฝั ง่ ของรายรับทีค่ าดหวังจากการลงทุน
สร้างภาพยนตร์หลัก ๆ ก็คาดเดาไม่ยากครับ รายรับคงมาจากจานวนผูช้ มที่จะซื้อบัตรเข้ ามาชมนั ่น
แหละครับทีจ่ ะเป็ นผูก้ าหนดชะตาของภาพยนตร์ในแต่ละเรือ่ ง
ส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรทำสงครำมจริง ๆ นั ้นมีมลู ค่ำเท่ำไหร่ พอจะคำดเดำกันได้ หรือไม่?

“สงครามอินเดีย-ปากีสถาน 3
เดือน 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ”

6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คือค่าใช้จ่ายทีม่ กี ารประเมินไว้สาหรับสงครามระหว่างอินเดีย-ปากีสถาน ใน
สงคราม Kargil War สงครามที่ดูรุนแรงที่สุดระหว่าง อินเดีย – ปากีส ถาน กินระยะเวลาประมาณ 3
เดือน (ทัง้ นี้ขอไม่กล่าวถึงต้นทุนทางสังคมอื่น ๆ ทีป่ ระเมินค่าได้ยาก) และเช่ น เดิม หากทราบต้ น ทุ น
ของการท าสงครามแล้ ว ในส่ ว นของรายรับ จากการท าสงครามมาจากไหน? ค าตอบคื อ ค่ า
ปฏิกรรมสงครามนั ่นเอง หรือก็คอื สิทธิในการยึดเอาสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการบังคับให้ผแู้ พ้
ต้องจ่ายเงินชดเชย ตามทีผ่ ชู้ นะสงครามจะเรียกร้อง ตรงนี้เองเป็ นที่มาของคาว่า “อย่าเข้าร่วมรบกับ
สงครามทีค่ ดิ ว่าไม่มที างชนะ” ดังนัน้ การตัดสินใจจะเปิ ดศึกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ หากแพ้ข้นึ มามีแต่
เสียกับเสีย
เกริน่ มาตัง้ นาน การตอบคาถามทีว่ า่ “สงครามระหว่างอินเดีย-ปากีสถานจะยืดเยื้อหรือ ไม่” KSE IC มุ่ง
ประเด็น ที่ความสามารถในการท าสงครามของปากีส ถานเป็ น อัน ดับแรกเนื่อ งจากเป็ นประเทศที่ ม ี
เศรษฐกิจขนาดเล็กกว่าอินเดียอย่างเห็นได้ชดั

เมื่อสงครามที่แท้จริ งไม่ได้เกิ ดขึน้ ง่ายเหมือนในภาพยนตร์

“แม้จะทาสงครามก็ยงั ต้องนึก
เรื่องเงิน”

หากเอาต้นทุนจานวน 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็ นตัวตัง้ จะพบว่า ปากีสถานนัน้ จะประสบปั ญหา
ด้านสภาพคล่องทันทีหากตัดสินใจทีจ่ ะมีสงครามเต็มรูปแบบ เนื่องจากสภาพคล่องของปากีสถานที่
จะสามารถหยิบมาใช้สาหรับการทาสงครามได้อย่างทันทีมปี ระมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
อาจจะมีเ พิ่มเติมอีก 6 พันล้านดอลลาร์ ในส่วนของสภาพคล่อ งที่อ ยู่ในธนาคารพาณิชย์ หรือถ้า
เทียบต้นทุนการเริม่ ทาสงครามต่อสภาพคล่องรวมจะอยู่ทปี่ ระมาณ 42% ของสภาพคล่องปากีสถาน
ทัง้ หมด ดังนัน้ จากการคาดาการณ์สภาพคล่อง หากสงครามเกิดขึ้นปากีสถานอาจจะมีเงินทุนเพียง
พอทีจ่ ะทาสงครามเต็มรูปกับอินเดียได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์เพียงเท่านัน้

Pakistan Liquid Foreign Exchange Reserves
Weekend
Period
1-Feb-19
8-Feb-19
15-Feb-19
22-Feb-19

Net Reserves with
Net Reserves
Total Liquid Fx
Policy rate
State Bank of
with Banks
Reserves
Pakistan
8,192.50
6,692.60
14,885.10
8,205.90
6,689.90 PPI
14,895.80
8,043
6,751.60
14,794.60
8,036.80
6,779.00
14,815.80
Manufacturing
PMI Bank, KSE IC
Source:
Pakistan State

ถึงแม้ไม่มปี ระเด็นด้านสงคราม ณ ขณะนี้สถานการณ์ดา้ นการเงินของปากีสถานเองก็ย ังน่ าเป็ นห่วง
เนื่องจากปริมาณเงินทุนสารองของปากีสถานลดลงอย่างรวดเร็วมาหลายเดือนติดต่อกัน เนื่องจาก
ปั ญหาการขาดดุลเดินสะพัด รวมถึงภาระการเป็ นหนี้กบั จีน และ ซาอุดอิ าระเบีย จากการกูย้ ืมเงิน
เพื่อมาเป็ นทุนสารองของประเทศ (ในปี 2018 ที่ผ่านมาปากีสถานของกูเ้ งินจาก IMF มาเพื่อชาระ
หนี้กบั ประเทศจีน) แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางภายในประเทศเป็ นทุนเดิม
หากนักลงทุ น มองเห็น ในประเด็น ที่กล่ าวไปข้างต้น จะมีความเข้าใจทัน ทีว่า ท าไมนัก ลงทุ น ใน
ต่ างประเทศไม่ไ ด้ม ีความวิต กกัง วลต่ อ การลุ กลามของสงครามและตลาดหุ้น อิน เดีย ดูไ ม่ไ ด้ร ับ
ผลกระทบใด และในส่วนของประเทศอินเดียเอง ก็ไม่ได้มคี วามสนใจทีจ่ ะตอบโต้ปากีสถานมากมาย
เท่าใดนัก เนื่องจากเพียงแค่ทาท่าจะยื้อและกดดันปากีสถานออกไปก็เพียงพอที่จะทาให้ปากีสถาน
ยอมเจรจาสงบศึกได้
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