
Học máy để quản lý rủi ro 

Các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang phát triển để khám phá những 

hành vi sai trái chưa từng được biết đến trước đây trong các tổ chức, 

nhưng chúng nên được kết hợp bởi sự giám sát của con người. 

Tất cả bắt đầu như một ngày bình thường đối với David và John (không 

phải tên thật của họ). Ngoài dự đoán, nhóm Kiểm toán và Tuân thủ đã gọi 

cho họ, tìm kiếm sự làm rõ về một số giao dịch gần đây của họ. Ngay sau 

đó, David và John nhận ra rằng họ vừa trở thành nạn nhân của sự trỗi dậy 

của những cỗ máy. 

Cả hai nhà giao dịch đã có những hành vi không phù hợp. David đã ủng hộ 

một đối tác duy nhất bằng chi phí của chủ nhân của mình nhưng điều này 

đã bị che đậy bởi một mô hình giao dịch phức tạp. John, mặt khác, đã xây 

dựng một vị trí với một hồ sơ rủi ro trái phép và ngụy trang điều này thông 

qua các lệnh sau giờ làm việc và liên lạc không phù hợp với các nhà giao 

dịch khác. Trong nhiều tháng, cả hai cá nhân đã có thể trốn tránh bị phát 

hiện nhưng ngân hàng vừa triển khai một hệ thống phân tích hành vi mới 

dựa trên trí tuệ nhân tạo. Họ đã bị bắt. 

Công cụ này hiện cung cấp cho ngân hàng khả năng xử lý một lượng lớn 

dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc từ nhiều nguồn để tiết lộ xu hướng và 

phát hiện những sai lệch so với hành vi dự kiến, kết hợp các quy tắc dựa 

trên dữ liệu để học hỏi và thích ứng với những thay đổi trong môi trường. 

Giải pháp này bao gồm logic kinh doanh mở rộng để xem xét nhiều hoạt 

động giao dịch. Nó cũng khai thác và phân tích nhật ký trò chuyện và tin 

tức. Trong vòng vài ngày sau khi triển khai hệ thống, những hành vị của 

David và John đã được xác định. 

Đương nhiên, nhóm tuân thủ đã tiến hành đánh giá các hoạt động giao 

dịch trong nhiều năm. Tuy nhiên, hệ thống mới khác rất nhiều so với cách 

tiếp cận truyền thống, đó là: 

• Thủ công và không thể mở rộng - Cần có nỗ lực thủ công đáng kể để 

xử lý trước, làm sạch và phân tích dữ liệu. Điều này làm cho khả 

năng mở rộng của quá trình trở nên khó khăn - do số lượng nhà giao 

dịch cao và khối lượng giao dịch ngày càng tăng. 



• Dựa trên phạm vi bao phủ thấp của các nguồn dữ liệu - Khuôn khổ 

trước đó dựa vào các nguồn dữ liệu được chọn và chỉ cung cấp một 

cái nhìn một phần về các hành vi thực tế. Do đó, không thể theo dõi 

toàn diện và phát hiện các hoạt động đáng ngờ. 

• Chịu đựng những hạn chế của việc lấy mẫu - Do kích thước tuyệt đối 

của dữ liệu, các phần nhỏ của dữ liệu đã được chọn ngẫu nhiên để 

phân tích, do đó dẫn đến nguy cơ bỏ lỡ hoạt động đáng ngờ cao hơn. 

• Không thích ứng - Khuôn khổ không thích ứng với các tình huống 

kinh doanh thay đổi. 

Ngoài những điểm mù của nó, hệ thống cũ thường không có kết luận và 

thường hữu ích hơn cho việc xây dựng lại các sự cố đã được phát hiện. 

Ngược lại, hệ thống mới về cơ bản đã chuyển mô hình ra khỏi phương pháp 

kiểm toán rủi ro dựa trên việc lấy mẫu nhìn ngược sang giám sát toàn diện 

và liên tục hơn. Điều này cung cấp một số lợi thế. Thứ nhất, cách tiếp 

cận hiệu quả hơn và cho phép ngân hàng làm được nhiều việc hơn với ít 

nhân lực hơn. Thứ hai, nó hiệu quả hơn. Thực tế là các sự cố có thể được 

phát hiện sớm hơn cho phép ngân hàng ngăn chúng vượt khỏi tầm kiểm 

soát. Ví dụ: nhiều nhà giao dịch lừa đảo tuân theo chiến lược "tăng gấp đôi" 

để mạo hiểm với số vốn ngày càng tăng. Ngăn chặn vòng xoáy đủ sớm có 

thể ngăn chặn các trường hợp như sự sụp đổ của Ngân hàng Barings xảy 

ra lần nữa. Thứ ba, hệ thống có khả năng thích ứng. Con người có một khả 

năng tuyệt vời để thích nghi với các biện pháp kiểm soát áp đặt lên chúng. 

Ngược lại, các chính sách thích ứng với tốc độ chậm hơn nhiều với những 

thay đổi trong thực tiễn và điều kiện kinh doanh. Khả năng học tập của hệ 

thống mới giúp giải quyết vấn đề này. Điều này tạo ra tác động tích cực đến 

văn hóa tổ chức bằng cách giảm gánh nặng quan liêu được tạo ra bởi các 

biện pháp kiểm soát vô nghĩa và bằng cách bảo vệ các chuẩn mực xã hội 

thông qua việc phát hiện ra những sai lệch ban đầu. 

Lợi ích của phân tích dự đoán và học máy không chỉ giới hạn ở việc phát 

hiện giao dịch giả mạo. Lấy ví dụ như quản lý rủi ro tín dụng. Các hệ thống 

truyền thống tập trung chủ yếu vào tài chính của người đi vay với đánh giá 

hạn chế về sự phụ thuộc và mạng lưới kinh doanh của họ. Đánh giá được 

thực hiện dựa trên các sự kiện như đơn xin vay do người dùng khởi xướng 



và đánh giá hàng năm thường xuyên. Quá trình này là lao động chuyên 

sâu và quan trọng phụ thuộc vào heuristics của các phán đoán cá 

nhân. Công nghệ học máy có thể tận dụng một loạt các nguồn thông tin 

khác nhau như tài chính của công ty, giao dịch, thông tin thị trường theo 

thời gian thực, mạng lưới kinh doanh và tin tức. 

Một ví dụ khác là tuân thủ chống rửa tiền (AML). Tài trợ thương mại, một 

lĩnh vực chính của giám sát AML, theo truyền thống được hỗ trợ bởi các tài 

liệu nặng ít nhiều được xem xét thủ công để tuân thủ. Phân tích dữ liệu lớn 

tương tự có thể hỗ trợ việc phát hiện các bất thường thương mại thông 

qua việc giám sát các hoạt động, mạng lưới và xu hướng. 

Có một sự công nhận mới nổi trong lĩnh vực dịch vụ tài chính rằng việc tận 

dụng các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo và máy học, 

là chìa khóa để thu được giá trị thực từ cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn. 

Đương nhiên, giống như bất kỳ sự đổi mới nào khác, cách tiếp cận mới 

không phải là thuốc chữa bách bệnh. Ví dụ, mặc dù các thuật toán được 

sử dụng để quản lý rủi ro có thể được mô tả bằng các thuật ngữ chung, 

nhưng việc hiểu và có lẽ quan trọng hơn là giải thích chính xác cách chúng 

hoạt động là vô cùng khó khăn. Các cơ quan quản lý, giám đốc điều hành, 

kiểm toán viên hoặc khách hàng không có nền tảng kỹ thuật có thể cảnh 

giác khi dựa vào những lời tiên tri mới này. Các nhà khoa học dữ liệu hiện 

đang có nhu cầu nóng nhưng kỹ năng kỹ thuật của họ sẽ dần trở thành 

một mặt hàng. Tuy nhiên, khả năng kết hợp các kỹ năng cứng và mềm sẽ 

tiếp tục mang lại một khoản phí bảo hiểm. Có lẽ nghịch lý thay, tính kỹ 

thuật của các công cụ mới đã làm cho sự kết hợp có giá trị hơn. Thật vậy, 

các công nghệ mới có thể đã làm cho yếu tố con người trong quản lý rủi ro 

trở nên quan trọng hơn! 

 


