
Trí tuệ nhân tạo cho Thị trường Tài chính 

Trí tuệ nhân tạo và máy học là hai công nghệ có tiềm năng biến đổi 

thị trường tài chính. Các công nghệ này có khả năng dự đoán lợi 

nhuận cổ phiếu và trị giá cổ phiếu. AI có những rủi ro của nó. Bài 

viết này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về AI, việc sử dụng nó 

và những lợi ích của AI đối với thị trường. 

Trí tuệ nhân tạo và học máy cho thị trường tài chính 
Trí tuệ nhân tạo và máy học trong thị trường tài chính là những phát 

triển thú vị có tiềm năng tăng độ chính xác của dữ liệu tài chính, từ 

đó có thể dẫn đến các giao dịch tốt hơn.  Công nghệ này cũng có thể 

được sử dụng để cải thiện dịch vụ khách hàng của các tổ chức tài 

chính. Công nghệ này cho phép đại diện dịch vụ khách hàng trả lời 

các câu hỏi về tài khoản của họ và thậm chí tiến hành phân tích kỹ 

thuật thị trường. Bởi vì nó tự động hóa các quy trình và tăng hiệu 

quả, nó có thể giảm chi phí vận hành các tổ chức tài chính . 

Máy học đang trở nên phổ biến hơn trên thị trường tài chính.  Máy 

học cho phép máy tính nhận ra các mẫu và xu hướng với số lượng 

lớn dữ liệu. Điều này cho phép các chuyên gia tài chính xác định 

xu hướng nhanh hơn, giúp giảm nhu cầu lao động của con người 

và cải thiện việc lập kế hoạch và thực hiện.  Công nghệ này đang 

được tích hợp vào hoạt động hàng ngày của các tổ chức tài chính 

hàng đầu. Họ có thể hưởng lợi từ quy trình nhanh hơn, rủi ro thấp 

hơn và danh mục đầu tư được tối ưu hóa . 

AI cũng có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại gian lận và tấn 

công mạng. AI có thể xác định các mẫu bất thường và giúp người 

tiêu dùng tìm kiếm các tài khoản an toàn.  Những kẻ gian lận sẽ 

gặp khó khăn hơn trong việc che giấu các hoạt động của chúng và 

các cơ quan quản lý sẽ được trang bị tốt hơn để giữ cho hệ thống 

tài chính an toàn hơn. 

Các công ty tài chính lo ngại về tình trạng gian lận, gây thiệt hại 

hàng tỷ đồng mỗi năm. Do số lượng lớn dữ liệu mà các công ty tài 

chính lưu trữ trực tuyến, điều này làm tăng nguy cơ vi phạm bảo 



mật. Những kẻ gian lận hiện đại có thể vượt qua các hệ thống phát 

hiện gian lận truyền thống, vì vậy nhiều công ty sử dụng máy học để 

chống lại gian lận. Các chương trình này quét một lượng lớn dữ liệu 

để xác định các điểm bất thường và giúp các công ty tránh gian lận . 

Các ngân hàng cũng có thể sử dụng các thuật toán học máy để 

phân tích một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc. Các thuật toán máy 

học có thể được sử dụng để phân tích các yêu cầu của khách 

hàng, các tương tác trên mạng xã hội, cũng như các quy trình kinh 

doanh nội bộ, nhằm xác định xu hướng và đánh giá rủi ro.  Họ có 

thể giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, chatbots 

tài chính có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng . 

Các ứng dụng 
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công cụ hiệu quả cho các tổ chức tài 

chính và đã giúp ngăn chặn gian lận và tấn công mạng.  AI có thể 

phát hiện những điểm bất thường trong hành vi của khách hàng và 

dự đoán hành vi của họ khi họ đăng ký khoản vay.  Các ứng dụng 

này đặc biệt hữu ích trong các lĩnh vực mà kiểm tra tín dụng truyền 

thống có thể không khả dụng. AI có thể phân tích dấu chân kỹ thuật 

số của khách hàng bao gồm lịch sử duyệt web và sử dụng mạng xã 

hội. AI cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tốn thời 

gian con người họ có thể tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị hơn . 

AI cũng có thể được sử dụng để phát hiện các mối tương quan 

trong các tập dữ liệu lớn. Thông tin này có thể được sử dụng để 

theo dõi rủi ro hệ thống và giúp phát triển các mô hình kinh doanh 

mới. Nó cũng có thể được sử dụng để hợp lý hóa các quy trình 

như thiết lập tài khoản và giới thiệu khách hàng.  Nó cũng có thể 

giúp cải thiện việc tuân thủ quy định. Công nghệ này cuối cùng có 

thể cải thiện chất lượng thị trường, tăng tính minh bạch và giảm 

hoạt động bất hợp pháp. 

Ngoài việc cải thiện hiệu quả của các dịch vụ tài chính, AI có thể 

làm giảm các thành kiến của con người hoặc các lỗi liên quan đến 

cảm xúc. Nó có thể cải thiện chất lượng và số lượng thông tin quản 

lý, cả ngắn hạn và dài hạn. Những công nghệ này đặc biệt có giá 



trị khi các nhà quản lý cấp cao phải đảm nhận nhiều trách nhiệm 

hơn do các quy định mới. 

Có rất nhiều cơ hội cho các ứng dụng AI trong lĩnh vực tài 

chính. Công nghệ này có thể nâng cao khả năng ra quyết định và 

hiệu quả hoạt động bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu và áp 

dụng phân tích dự đoán. 

Những rủi ro 
Ngành dịch vụ tài chính thu được rất nhiều thứ từ trí tuệ nhân tạo (AI) 

và máy học (ML). Chúng có những rủi ro cố hữu và cần được xem xét 

cẩn thận trước khi thực hiện.  Sáng kiến Rủi ro & Bảo mật bằng Trí tuệ 

nhân tạo / Máy học được tạo ra bởi một nhóm từ Trường Kinh doanh 

Wharton chuyên về Trí tuệ nhân tạo. Nhóm này bao gồm bốn mươi 

học giả đang làm việc để giải quyết những vấn đề này . 

Rủi ro AI là theo ngữ cảnh và phụ thuộc vào thị trường tài chính hiện 

tại và môi trường chính trị. Bất kỳ tập dữ liệu đầy đủ nào cũng sẽ bỏ 

lỡ một số rủi ro. Do đó, việc triển khai AI sẽ cần phải là một quy trình 

gồm nhiều bước, tập trung vào phân tích và xác định rủi ro . 

AI có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường tài chính.  Nó có thể 

cải thiện quản lý rủi ro và tăng tính toàn vẹn của thị trường tài 

chính. Các công ty có thể sử dụng AI để tìm mối tương quan giữa 

các tập dữ liệu lớn. Điều này cực kỳ hữu ích cho việc giám sát rủi 

ro hệ thống. Tuy nhiên, nó có thể tác động đến chất lượng và tạo 

ra các hình thức giám sát quy định mới . 

AI cũng có thể làm tăng tính chu kỳ và biến động của hệ thống tài 

chính. AI có thể dễ bị chơi game hơn những người quản lý rủi ro 

bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự như con 

người. Cũng rất khó để đánh giá chất lượng các quyết định của 

họ. AI có thể được tin tưởng nhiều hơn khi nó hoạt động tốt trong 

thời gian tốt nhưng không xấu. 

AI cũng được thiết kế để dự đoán. Các thuật toán có thể phức tạp 

đến mức khó giải thích cách kết hợp các biến số nhất định để đưa 

ra dự đoán. Các cơ quan quản lý con người đang cố gắng cân 



bằng những rủi ro này. AI có thể từ chối khách hàng của ngân 

hàng và khách hàng có thể không hiểu tại sao . 

Quy định 
Khi ngày càng có nhiều người tiếp cận với các sản phẩm tài chính, 

trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực tài 

chính. Điều này đã dẫn đến nhu cầu lớn hơn về bảo vệ người tiêu 

dùng. Những người này đặc biệt dễ bị lừa đảo và các hoạt động tài 

chính săn mồi khác vì họ không biết nhiều về tài chính.  Các nhà 

quản lý đang ngày càng sử dụng AI để phát hiện gian lận và làm 

cho các giao dịch tài chính an toàn hơn . 

Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể làm giảm các thành kiến và sai 

sót do các yếu tố cảm xúc. Nó cũng có thể cải thiện chất lượng 

thông tin quản lý và giúp xác định các bất thường cũng như các xu 

hướng dài hạn. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong ngành tài 

chính, nơi có những quy định mới làm tăng trách nhiệm của các 

nhà quản lý cấp cao. 

AI có thể cải thiện khả năng giám sát quy định và an toàn thị 

trường tài chính. Các nhà quản lý hiện đang khám phá những rủi 

ro và lợi ích của trí tuệ nhân tạo để giám sát của họ.  Họ hiện đang 

khám phá các hệ thống AI khác nhau như Máy học, Xử lý ngôn ngữ 

tự nhiên và mạng thần kinh. Trước khi tham gia vào các hoạt động 

được quản lý, hệ thống AI cần được hướng dẫn bởi người đăng ký 

CFTC. Các thực thể sử dụng AI cần phải tìm kiếm tư vấn pháp lý 

thích hợp trước khi họ sử dụng bất kỳ công nghệ AI nào trong hoạ t 

động của mình. 

AI cũng có thể được sử dụng để tìm mối tương quan giữa các tập 

dữ liệu lớn. Điều này có thể hữu ích cho việc giám sát rủi ro hệ 

thống. Những dữ liệu này bao gồm thông tin khách hàng và thông 

tin tài khoản cũng như lưu lượng tin nhắn.  Các nhà thanh toán bù 

trừ hoặc nền tảng giao dịch cũng có thể theo dõi danh tính của 

những người tham gia thị trường. Những dữ liệu này có thể được 

sử dụng để cung cấp những hiểu biết có giá trị về AI nhằm cải 

thiện chất lượng và tính toàn vẹn của thị trường. 



Hệ thống AI / ML có thể có một số lợi ích tiềm năng nhưng chúng 

cũng có thể mang đến những rủi ro và lỗ hổng mới. Những hệ 

thống này, giống như bất kỳ công nghệ mới nào cũng có thể dễ bị 

ảnh hưởng bởi những rủi ro không xác định. Các công ty và cơ 

quan quản lý cần nhận thức rằng những rủi ro này tồn tại. Những 

rủi ro này cần được giảm thiểu khi sử dụng hệ thống AI / ML.  

 


