
ChatGPT là một công cụ tiện dụng để liên 

lạc với khách hàng. Và nó chỉ mới bắt đầu. 

ChatGPT đã bất ngờ biến trí tuệ nhân tạo từ một khái niệm thành một 

khoảnh khắc văn hóa. Chatbot tiên tiến, là chủ mưu của OpenAI, cho phép 

bạn gửi một hoặc hai câu và nhận lại các phản hồi chuyên sâu giống như 

con người, bao gồm hướng dẫn, thơ, truyện cười, bài hát và thậm chí cả 

mã máy tính. 

Trong vòng chưa đầy một tuần, ChatGPT đã thu hút hơn một triệu người 

dùng. Để đưa điều này vào quan điểm, Facebook đã mất khoảng 10 tháng 

để đạt được cột mốc quan trọng này.  

Đối với các cố vấn tài chính, ChatGPT đã là một công cụ hữu ích đáng kể 

cho giao tiếp với khách hàng, ngay cả với một số hạn chế đáng chú ý.  

Mark Wilson, một CFP và chủ tịch của MILE Wealth Management LLC, đã 

sử dụng ChatGPT để xem nó sẽ xử lý các vấn đề của khách hàng trong 

quá khứ như thế nào. Dưới đây là một số truy vấn của anh ấy: 

• "Viết một email cho Beth thông cảm với cô ấy về sự mất mát của 

Buster của cô ấy. Nhắc đến ký ức của tôi về việc Buster ăn cả bát 

M&M's". 

• "Hãy cho tôi ba tin nhắn Chúc mừng Lễ Tạ ơn để gửi đến khách 

hàng của tôi." 

Wilson nói: "Kết quả từ những lời nhắc này rất ấn tượng." "Tôi sẽ không 

cắt, dán và gửi kết quả của ChatGPT, nhưng mọi thứ tôi nhận được là một 

khởi đầu tuyệt vời và có thể là một tiết kiệm thời gian lớn. Tôi đặc biệt thích 

vì tôi có thể thêm lời nhắc để tinh chỉnh các phản hồi. 

Hãy nhớ rằng ChatGPT vẫn còn trong giai đoạn non trẻ. Nó sử dụng một 

biến thể của công nghệ AI, có tên là GPT-3 có 175 tỷ thông số. Phiên bản 

tiếp theo của công nghệ này được đồn đại là có con số khổng lồ 100 nghìn 

tỷ. Nói cách khác, ChatGPT sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân. 

Mối quan tâm về độ chính xác. Điều đó không có nghĩa là Chat GPT là hoàn 

hảo. Như Wilson đã tìm thấy ở trên, nó là một công cụ tiện dụng để liên lạc 



bằng văn bản, nhưng một cố vấn phải thành thạo chủ đề và cẩn thận và 

xem xét tài liệu được tạo ra để đảm bảo độ chính xác. Công nghệ này có xu 

hướng đôi khi đưa ra những tuyên bố sai lệch, được gọi là "ảo giác". Một 

phần của điều này là do sự không chính xác trong các tập dữ liệu, chẳng 

hạn như Wikipedia và sự phức tạp của các thuật toán AI cơ bản. 

"Tác hại tiềm tàng là đôi khi nó tạo ấn tượng rằng nó rất tự tin vào những 

câu trả lời đó", Sophia Yang, nhà khoa học dữ liệu cấp cao tại Anaconda, 

công ty vận hành một nền tảng khoa học dữ liệu, cho biết. "Nếu bạn chưa 

biết phản hồi chính xác, các cá nhân có thể coi phản hồi không chính xác 

của ChatGPT là đúng." 

Hãy xem xét Kevin J. Brady, một CFP và phó chủ tịch tại Wealthspire 

Advisors, người đã thử nghiệm với ChatGPT để kiểm tra độ chính xác của 

nó. Ông đã hỏi hệ thống về những đóng góp của Roth IRA backdoor và 

cách thực hiện chúng. Ông cũng hỏi về sự khác biệt giữa đóng góp truyền 

thống và Roth 401 (k).  

"ChatGPT xử lý vừa khá tốt lẫn chính xác, đặc biệt là giải thích và cơ chế 

Roth IRA cửa hậu," ông nói. "Tuy nhiên, đối với các chủ đề và câu hỏi lập 

kế hoạch bất động sản phức tạp hơn, ChatGPT thực hiện một công việc ít 

kỹ lưỡng hơn. Thông tin đôi khi chính xác, đôi khi không chính xác, đôi khi 

thiếu bối cảnh quan trọng". 

Nếu công cụ này ngày càng phổ biến, các cố vấn có thể thấy mình giải 

thích cho khách hàng một lần nữa rằng họ không nên tin mọi thứ họ đọc 

trên internet. Điều này có thể đặc biệt đúng đối với những khách hàng trẻ 

tuổi, những người có nhiều khả năng tập trung vào các loại giải pháp công 

nghệ này. Các cố vấn cần cho khách hàng thấy rằng họ biết nhiều hơn một 

chatbot. 

"Đề xuất và tác động giá trị của một cố vấn phải có ý nghĩa hơn là trở 

thành một nguồn thông tin," Matthew Gaffey, một đối tác quản lý và phó 

chủ tịch cấp cao tại Corbett Road Wealth Management cho biết. Hơn nữa, 

ông nói, "Thế hệ Millennials hiện đã vượt qua những người bùng nổ để trở 

thành nhóm lớn nhất và được thiết lập để thừa kế hàng nghìn tỷ đô la trong 

những năm tới." Làm quen với các công cụ công nghệ mới phổ biến là một 

cách quan trọng để thiết lập uy tín với khách hàng trẻ.  



Điều đó có nghĩa là khám phá các ứng dụng AI hữu ích bổ sung giúp quản 

lý danh mục đầu tư, tự động hóa văn phòng hỗ trợ và tìm kiếm khách hàng 

tiềm năng. Nhưng ChatGPT nổi bật với thông tin liên lạc bằng văn bản. 

"ChatGPT đại diện cho sự phát triển kỹ thuật mới lạ nhất trong các mô hình 

ngôn ngữ lớn trong nhiều năm," Logan Spears, đồng sáng lập và giám đốc 

công nghệ của Plainsight, một nhà phát triển các giải pháp tầm nhìn dựa 

trên AI cho các doanh nghiệp cho biết. "Nó được đào tạo trước trên một 

lượng dữ liệu internet khổng lồ, sử dụng một lượng sức mạnh tính toán mà 

về mặt vật lý là không thể chỉ vài năm trước." 

Kỹ năng mềm rất quan trọng đối với các cố vấn tài chính và ChatGPT là 

một công cụ miễn phí thực sự có thể giúp ích. 


