การเลือกตัง้ สหรัฐฯมีผลต่ อราคาทองคาอย่ างไร

เมื่อกล่ าวถึงการเลือกตัง้ สหรัฐฯที่จะเกิดขึน้ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทำให้
นักลงทุนสงสัยว่ำ 2 ปี ก่อนสหรัฐฯก็พึ่งมีกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีไปเอง แล้วกำรเลือกตั้งครั้งนี้ที่เรำ
กล่ำวจะเป็นกำรเลือกประธำนำธิบดีอีกแล้ว ต้ อง
ตอบว่ าไม่ ใช่ การเลือกตัง้ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ แต่ เป็ นการตัง้ เลือกวุฒสิ ภา และสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งมีความสาคัญไม่ แพ้ กันกับ
การเลือกตัง้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพรำะว่ำ
กำรเลือกตั้งวุฒิสภำ และสภำผู้แทนรำษฎร จะ
เป็นปัจจัยที่กำหนดอนำคตของทรัมป์ว่ำจะ
สำมำรถเป็นประธำนำธิบดีสหรัฐฯต่อไปหรือไม่
และกำรใช้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ที่ทรัมป์ทำมำตลอดอำจไม่มีอีกต่อไป ทั้งนี้ทรัมป์บอกเสมอว่ำ เพรำะมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้
ดัชนี Dow Jones ปรับขึ้นสูงสุดในประวัติศำสตร์ และตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ำรับตำแหน่งในวันที่ 20
มกรำคม พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน(27 ตุลำคม พ.ศ. 2561) ดัชนี Dow Jones ปรับขึ้นมำกกว่ำ 4,600
จุด (+24%) หำกไม่มีมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจ Dow Jones จะขึ้นอยู่หรือไม่?

กลับมำทีก่ ำรเลือกตั้งสหรัฐฯต่อเรำจะเริ่มเล่ำตั้งแต่ระบบกำรเมืองสหรัฐฯกันก่อน ต้องกล่ำวว่ำ
สหรัฐฯมีระบบ 2 สภาคู่ คือ สภาสูงหรื อวุฒสิ ภา และสภาล่ างหรื ออีกชื่อเดียวที่เรียกว่ า สภา
ผู้แทนราษฎร

โดยวุฒสิ ภาจะมีทัง้ หมด 100 ที่น่ ัง และสมำชิกวุฒสิ ภำจะมีรัฐละ 2 คนเท่ำนัน้ วาระละ 6
ปี การครอบเสียงข้ างมาก 51 ที่น่ ังขึน้ ไป และกำรเลือกตัง้ นีเ้ ป็ นการเลือกใหม่ 35 ที่น่ ัง
นับเป็นเดโมแครตหมดวำระ 24 ทีน่ ั่ง รีพับลิกันหมดวำระ 9 ทีน่ ั่ง พรรคอื่นๆ 2 ที่นงั่

ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรมีทงั ้ หมด 435 ที่น่ ัง ต้ องได้ เสียงข้ างมากเกิน 218 ที่น่ ัง และมี
วาระละ 2 ปี

หน้ าที่ของวุฒสิ ภา และสภาผู้แทนราษฎรได้ แก่ การกลั่นกรองกฎหมาย ,ออก
กฎหมาย และสามารถถอดถอน ประธานาธิบดี
ซึ่งตอนนี้พรรคเดโมแครต มีวุฒสิ ภา 46 ที่น่ ังหำกหักที่จะหมดวำระออกจะเหลือ 22 ที่นั่ง
และสภาผู้แทนราษฎร 193 ที่น่ ัง ส่วนพรรครีพับลิกันวุฒสิ ภา 51 ที่น่ ังหักทีจ่ ะหมดวำระออกจะ
เหลือ 42 ที่นั่ง และสภาผู้แทนราษฎร 240 ที่น่ ัง ถือว่ าพรรครี พับลิกันมีเสียงข้ างมากในสภา
สูงและสภาล่ างเลยทีเดียว
หากเดโมแครตต้ องการเป็ นเสียงข้ างมากของ 2 สภา ต้องได้คะแนนที่นั่งวุฒิสภำอีก 29
ที่นั่ง และต้องได้ที่นั่งจำกสภำผู้แทนรำษฎรเกิน 218 ทีน่ ั่ง
ขณะที่รีพับลิกันขอเพียง 9 ที่น่ ังในวุฒสิ ภาก็จะได้ เสียงข้ างมากของวุฒสิ ภา และได้ที่
นั่งจำกสภำผู้แทนรำษฎรเกิน 218 ที่นั่ง ก็สำมำรถคุมทัง้ 2 สภำของสหรัฐฯได้
ทั้งนี้ผล Poll วุฒิสภำที่ออกมำตอนนี้มีแนวโน้มที่พรรครีพับลิกันจะครอบเสียงข้ำงมำกต่อ

ขณะที่ผล Poll สภำผู้แทนรำษฎร แสดงให้เห็นว่ำพรรครีพับลิกันมีแนวโน้มที่ได้คะแนนเสียงมำกกว่ำ
พรรคเดโมแครต

จำก Poll ที่ออกมำมีโอกำสน้อยมำกทีพ่ รรคเดโมแครต จะกลับมำเป็นเสียงข้ำงมำก
หากเดโมแครตได้ เสียงข้ างมาก

1.การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะยากมากขึน้ เพรำะไม่มีเสียงสนับสนุนจำกสภำสูงและ
สภำล่ำง
2.ทรั มป์อาจถูกถอดถอน ซึ่งทำได้หลำยทำง โดยหนึง่ ในวิธีคือ มีควำมผิดข้อหำกบฏทรยศชำติ ,รับ
สินบน ,ข้อหำอำญำร้ำยแรง ,วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ที่ไม่ปกติ และลหุโทษอื่นๆ ทั้งนี้

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรทุกคนมีสิทธิ์ยนื่ ญัตติขอถอดถอนประธำนำธิบดีได้ และหำกมีกำรลงมติ
สนับสนุนมำกกว่ำ 51% ขึ้นไป เรื่องถอดถอนจะถูกส่งไปให้วุฒิสภำรับไม้ต่อ วุฒสิ ภำต้องลงมติด้วย
เสียงอย่ำงน้อย 2 ใน 3 (67%) ขึ้นไป จึงจะถอดถอนประธำนำธิบดีได้
3.อาจทาให้ สงครามการค้ าระหว่ างสหรัฐฯและจีนลดความร้ อนแรง เนื่องจำกไม่มเี สียง
สนับสนุน

ซึ่งเรำกำลังหมำยควำมว่ำหำกเดโมแครตได้เสียงข้ำงมำก แนวโน้ มเศรษฐกิจสหรัฐฯจะชะลอตัว
จำกกำรใช้มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง แต่แนวโน้ มเศรษฐกิจขยายตัวจากสงคราม
การค้ าที่ลดลง และ US Dollar มีโอกำสอ่อนค่ำ รวมถึงราคาทองคามีโอกาสปรั บเพิ่มขึน้

หากรี พับลิกันได้ เสียงข้ างมาก

1.ตาแหน่ งทรั มป์มั่นคงไปอีก 2 ปี เพรำะกำรถอดถอนทรัมป์จำเป็นต้องให้เสียงสนับสนุน 2 ใน 3
(67%) ของวุฒิสภำ
2.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่ อเนื่อง เพรำะมีเสียงสนับสนุนพอในสภำสูงและสภำล่ำง

3.สงครามการค้ ามีแนวโน้ มขยายวงกว้ างขึน้ เพรำะทรัมป์มีเสียงข้ำงมำก
กำรที่ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งแบบมี 2 สภำหนุนจะทำให้ ทรั มป์สามารถทานโยบาย America first ได้
ต่ อเนื่องทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯในระยะสั้นขยำยตัวทำให้ US Dollar Index แข็งค่ำ และเป็ นปั จจัย
สาคัญที่กดดันราคาทองคา

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจำก
- Aspen
- BBC
- The Guardian
- Financial Times
- CNN
- New York Times

