
Cách máy học đang cách mạng hóa phân 

tích dữ liệu tài chính 

Máy học đang cách mạng hóa cách thức thực hiện phân tích dữ 

liệu tài chính. Giờ đây, có thể truy cập báo cáo từ thiết bị di động 

và chia sẻ chúng với nhiều người.  Các khía cạnh khác của phân 

tích dữ liệu tài chính, chẳng hạn như phân tích dòng tiền, cũng 

đang được chuyển đổi bằng máy học.  Đọc tiếp để tìm hiểu cách 

máy học tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực phân tích tài chính.  

Máy học biến đổi phân tích dữ liệu tài chính  

Các thuật toán máy học có thể được sử dụng để phân tích nhiều 

loại dữ liệu, bao gồm các giao dịch tài chính và các tương tác trên 

mạng xã hội. Các thuật toán này được sử dụng để giúp các công ty 

xác định xu hướng và đánh giá rủi ro.  Các thuật toán này có thể 

được sử dụng để giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng 

suốt. Một chatbot từ ngân hàng có thể trả lời câu hỏi hoặc giải 

quyết khiếu nại của khách hàng.  Chatbots có thể được sử dụng bởi 

các công ty để tiết kiệm tiền bạc và thời gian.  

Dữ liệu tài chính có thể phức tạp và lớn.  Điều quan trọng là các 

công ty tài chính có thể xử lý và phân tích hiệu quả dữ liệu này để 

duy trì lợi nhuận. Các nhà lãnh đạo tài chính có thể phân tích số 

lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử 

dụng các thuật toán ML. Họ cũng có thể phát triển và kiểm tra các 

giả thuyết từ nhiều loại dữ liệu khác nhau.  

Các giao dịch tài chính gian lận có thể bị chặn lại bằng các thuật 

toán máy học. Các hệ thống này có thể nhanh chóng quét một 

lượng lớn dữ liệu và xác định các điểm bất thường ngay lập 

tức. Các kết quả dương tính giả hoặc "giảm sai" cũng có thể được 

chống lại. Những trường hợp này là khi người bán từ chối yêu cầu 

giao dịch tài chính hợp pháp một cách không chính xác.  Điều này 

có thể dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng và mất doanh 

thu. 



Các tổ chức tài chính hiện có thể tạo ra các thuật toán máy học 

chính xác hơn và phản hồi nhanh hơn cho khách hàng của họ, điều 

này cho phép họ cung cấp thông tin thông minh có thể hành động 

được. Các chuyên gia tài chính sẽ có thể phát hiện xu hướng dễ 

dàng hơn nhiều với những dự đoán này.  Điều này sẽ giúp bạn tiết 

kiệm thời gian và tiền bạc, cũng như đảm bảo rằng thông tin phù 

hợp có thể được sử dụng cho việc lập kế hoạch và ra quyết định 

đầu tư. Kensho, cung cấp trí tuệ máy và phân tích dữ liệu cho các 

tổ chức tài chính lớn, cung cấp các giải pháp máy học kết hợp Trí 

tuệ nhân tạo với điện toán đám mây và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.   

Phần mềm của công ty có thể phân tích dữ liệu tài chính phức tạp 

và trích xuất những thông tin chi tiết chính từ các bảng phức tạp.  

Máy học được sử dụng để xác định các mẫu và mối quan hệ trong 

dữ liệu. Nó cũng có thể được sử dụng để phát hiện các cơ hội đầu 

tư và phát hiện gian lận tài chính.  Những công nghệ này được sử 

dụng trong nhiều ngành công nghiệp và thậm chí trong nhận dạng 

giọng nói và chế tạo robot. 

Phân tích dòng tiền 

Một trong những thành phần quan trọng nhất của phân tích dữ liệu 

tài chính là phân tích dòng tiền. Loại phân tích này sử dụng các chỉ 

báo thời gian thực, công cụ dự đoán và ứng dụng tỷ lệ để giúp 

hiểu dòng tiền trong một công ty.  Loại phân tích này được các tổ 

chức sử dụng để cải thiện việc quản lý dòng tiền và thiết lập các 

mục tiêu chính thức. Phân tích này cũng xem xét các động lực thúc 

đẩy các giá trị chính của tổ chức và giúp xác định các yếu tố cần 

thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.  Thông tin 

này cho phép họ đưa ra quyết định tốt hơn và tránh bị bất ngờ.  

Các nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể sử dụng phân tích dòng tiền 

để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của khách hàng của họ.  Phân 

tích này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ có khả năng xem mọi 

giao dịch, bao gồm cả số tiền đã được gửi và rút.  Điều này giúp 

các nhà cung cấp dịch vụ hiểu rõ hơn về cách người tiêu dùng tiêu 

tiền và khi nào họ làm điều đó.  Thông tin này có thể được sử dụng 



để giúp các nhà cung cấp xác định người tiêu dùng nào có nhiều 

khả năng trả các khoản vay của họ nhất.  

Phân tích dòng tiền rất quan trọng để xác định những sai lầm trong 

chi tiêu và đưa ra quyết định sáng suốt.  Các nhóm tài chính sẽ 

không thể dành hàng giờ để phân tích bảng tính và chỉ nhận được 

kết quả sau cùng. Thay vào đó, họ có thể sử dụng các công cụ 

phân tích dữ liệu tài chính như Mosaic để nhanh chóng thực hiện 

phân tích dòng tiền. Loại phân tích này cung cấp các bản cập nhật 

theo thời gian thực và có thể được tùy chỉnh bằng các tùy chỉnh. 

Các công ty có thể sử dụng phân tích dòng tiền để giúp tối ưu hóa 

hàng tồn kho và đối phó với các chi phí bất ngờ.  Phân tích này có 

thể giúp các công ty xác định các xu hướng và sự bất thường trong 

dòng tiền và thực hiện các điều chỉnh để ngăn chặn nợ xấu và phá 

sản. Công ty thậm chí có thể có kế hoạch giảm tốc và tăng lượng 

dự trữ của mình. 

Phân tích theo hướng giá trị 

Phân tích dựa trên dữ liệu tài chính định hướng giá trị có thể là 

một công cụ mạnh mẽ để giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu 

và tạo ra kết quả mong muốn. Nếu không có dòng tiền, một doanh 

nghiệp sẽ không thể hoạt động được. Dòng tiền là điều cần thiết 

cho một doanh nghiệp để thanh toán các hóa đơn và trả lương cho 

nhân viên của mình. Các doanh nghiệp có thể tính toán giá trị của 

họ bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu theo định hướng giá trị.  

Các tổ chức thường phải đối mặt với những thách thức lớn về chất 

lượng dữ liệu tài chính của họ. Nó có thể không nhất quán hoặc lỗi 

thời. Dữ liệu chất lượng cao là yếu tố cần thiết cho phân tích nâng 

cao. Những thách thức này có thể được giải quyết bằng phần mềm 

phân tích dữ liệu tài chính dựa trên đám mây.  Các công cụ này 

đơn giản hóa việc lưu trữ và tổng hợp dữ liệu.  

Các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng phân tích tài chính định 

hướng giá trị để đánh giá tài sản của họ và đưa ra các quyết định 

kinh doanh sáng suốt. Điều này cho phép các công ty có được cái 



nhìn sâu sắc hơn và tăng lợi nhuận, cũng như giá trị của các bên 

liên quan. Phân tích dữ liệu tài chính cung cấp câu trả lời nhanh 

chóng cho các câu hỏi liên quan đến kinh doanh bằng cách phân 

tích dữ liệu tài chính ngay lập tức. Các nhà quản lý thường sử 

dụng loại công cụ này để lập kế hoạch và ra quyết định.  

Các tổ chức có thể hưởng lợi từ phân tích dữ liệu tài chính theo 

định hướng giá trị để hiểu được sở thích của khách hàng.  Các tổ 

chức có thể điều chỉnh tốt hơn các dịch vụ đầu tư của họ cho 

khách hàng bằng cách phân tích sở thích của khách hàng.  Điều 

này có thể dẫn đến khách hàng hạnh phúc hơn.  Các tổ chức có thể 

cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách sử dụng phân tích 

tài chính theo hướng dữ liệu để đảm bảo rằng chiến lược theo 

hướng dữ liệu của họ hoạt động.  

Các công ty cũng có thể sử dụng phân tích dữ liệu tài chính định 

hướng giá trị để xác định và theo dõi các xu hướng.  Các giám đốc 

điều hành có thể đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn, thiết lập 

các mục tiêu của tổ chức, lập kế hoạch chi phí và nghiên cứu các 

đối thủ cạnh tranh với dữ liệu tài chính chính xác.  Phân tích dữ liệu 

tài chính có thể được sử dụng để xác định các cơ hội đầu tư rủi ro.  

Phân tích giá trị cổ đông 

Để đo lường tác động tài chính đối với hoạt động tài chính của 

chiến lược kinh doanh, phân tích giá trị cổ đông sử dụng thông tin 

tài chính. Phân tích này phân tích lợi tức đầu tư để tăng giá trị của 

cổ đông. Phân tích này thường được kết hợp với phân tích  doanh 

thu và lợi nhuận. Nó cũng có thể đo lường lợi ích kinh tế mà một 

công ty có được. 

Phân tích giá trị cổ đông giúp nhóm quản lý tập trung vào các lĩnh 

vực có tiềm năng tăng giá trị cổ đông lớn nhất.  Nhóm quản lý có 

thể tạo ra các chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng bằng cách phân 

tích các lĩnh vực chính như tốc độ tăng trưởng doanh số, thuế suất 

và biên lợi nhuận hoạt động. Các chiến lược này có thể tập trung 

vào việc tăng lợi nhuận của cổ đông và tối đa hóa khoản đầu tư 

của nhà đầu tư. Một trong những hạn chế chính của phân tích giá 



trị cổ đông là xu hướng tập trung vào một khía cạnh duy nhất của 

công ty và xem nhẹ các khía cạnh khác.  

Quá trình tạo ra giá trị cho cổ đông là một quá trình liên tục.  Nó bắt 

đầu với việc xác định động lực giá trị quan trọng  và phân tích 

thành công của họ. Alfred Rappaport đã xác định được bảy động 

lực giá trị ảnh hưởng đến giá trị của công ty.  Đầu tiên, xác định 

các yếu tố tác động đến mỗi trình điều khiển giá trị.  Điều này bao 

gồm doanh thu và chi phí. Sau khi nhóm quản lý đã xác định được 

các động lực giá trị và những gì họ có thể làm với chúng, bước tiếp 

theo sẽ là xác định mức độ hiệu quả của họ trong việc đạt được 

chúng. Đây thường là một quá trình thử và sai.  Các công ty cuối 

cùng có thể tăng giá trị của cổ đông và tạo ra nhiều dòng tiền hơn. 

Hiệu quả sử dụng vốn và tăng trưởng doanh thu là những động lực 

chính tạo nên sự giàu có của cổ đông.  Bạn có thể đạt được những 

mục tiêu này thông qua nhiều chiến lược bao gồm tăng trưởng 

doanh thu, hiệu quả sử dụng vốn và cân bằng hợp lý.  Ví dụ, tăng 

trưởng doanh thu liên quan đến việc tăng khối lượng bán hàng 

hoặc giá bán. Lợi nhuận tăng và các cổ đông được thưởng bằng cổ 

tức và lãi vốn cao hơn. Khả năng của ban lãnh đạo đưa ra các 

quyết định chiến lược và đầu tư thông minh là chìa khóa cho lợi 

nhuận. Các công ty có thể tối đa hóa giá trị của cổ đông và tăng lợi 

nhuận của họ, cũng như thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. 

 


