
Sẵn sàng để bắt đầu hành trình AI của bạn?  

3 bước mà cố vấn tài chính có thể thực hiện ngay bây giờ. 

AI đã đến trong quản lý tài sản. 

Ví dụ, Wealthcare, một RIA với tài sản trị giá 4,8 tỷ USD đang được quản 

lý, gần đây đã triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo mới cho nền tảng 

lập kế hoạch dựa trên mục tiêu của mình. Công nghệ dự đoán của hệ 

thống hiện có thể gửi cảnh báo dựa trên thời điểm kế hoạch tài chính của 

khách hàng rơi ra khỏi vùng an toàn của họ hoặc khi khách hàng phải đối 

mặt với các sự kiện sắp tới trong cuộc sống. 

"Các khoản đầu tư của chúng tôi vào công nghệ lập kế hoạch cung cấp 

cho các cố vấn của chúng tôi một cách để tạo sự khác biệt trong một thị 

trường đông đúc," Matt Regan, chủ tịch của Wealthcare cho biết. 

Bất chấp những lợi ích tiềm năng, chưa đến một phần ba các cố vấn tài 

chính đã triển khai AI trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ, theo 

nghiên cứu từ Accenture. Một phần của điều này là do sự phức tạp của 

công nghệ. Nếu bạn quan tâm đến việc khám phá các khả năng, dưới đây 

là cách bắt đầu: 

Tìm hiểu một số thuật ngữ chính. AI là một thuật ngữ hấp dẫn cho 

các công nghệ và mô hình khác nhau học hỏi theo thời gian. Dưới đây là 

một số trong những cái chính: 

• Học máy: Nguồn gốc của kỹ thuật này bắt nguồn từ giữa những năm 

1950. Học máy sử dụng các kỹ thuật thống kê phức tạp để đưa ra dự đoán 

dựa trên dữ liệu được đưa vào mô hình máy tính. Các mô hình có thể 

được thiết kế bằng cách sử dụng học có giám sát, liên quan đến dữ liệu 

được gắn nhãn hoặc học không giám sát (sử dụng dữ liệu không được 

gắn nhãn). Sau đó là học tăng cường. Loại mô hình này về cơ bản sử 

dụng hệ thống khen thưởng trừng phạt để phát hiện các mẫu trong dữ liệu. 

• Học sâu (Deep Learning): Đây là một danh mục AI đã chứng kiến sự tiến 

bộ đáng kể trong thập kỷ qua, chủ yếu là do những đổi mới mô hình mới, 

quyền truy cập vào lượng dữ liệu khổng lồ và sự xuất hiện của các máy 

móc mạnh mẽ như GPU (đơn vị xử lý đồ họa). Học sâu dựa trên một mô 



hình mạng lưới thần kinh phức tạp, bắt chước bộ não. "Mô hình này có khả 

năng hơn các mô hình học máy tiêu chuẩn và được sử dụng để phân tích 

dữ liệu phức tạp hơn như xử lý hình ảnh và giọng nói", Jen Cole, Phó chủ 

tịch cấp cao và tổng giám đốc doanh nghiệp tại Appen, một nhà cung cấp 

dữ liệu AI, cho biết. "Cố vấn robo là những ví dụ điển hình về học sâu 

trong công việc. Họ phân tích khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng 

và xu hướng tài chính hiện tại để đưa ra các khuyến nghị đầu tư". 

• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Loại AI này nhận dạng giọng nói. "Đây 

là trung tâm của các hệ thống như chatbot, vốn phổ biến trong các dịch vụ 

tài chính cho các chức năng hỗ trợ khách hàng", Muddu Sudhakar, CEO 

và đồng sáng lập của Aisera, một công ty phần mềm AI đàm thoại cho biết. 

"Loại công nghệ này là một trong những công nghệ quan trọng nhất đối với 

lợi nhuận." 

Xem xét dữ liệu liên quan. Dữ liệu rất quan trọng đối với AI. Nếu 

không có các bộ dữ liệu lớn và có liên quan, các mô hình hầu như vô 

dụng. "Bởi vì các hệ thống AI không được lập trình nhưng được đào tạo, 

điều cần thiết là dữ liệu phải đại diện cho miền (lĩnh vực), với đủ chiều sâu 

và chiều rộng để bao gồm các tính năng phù hợp nhất cần thiết để hệ 

thống chuyên gia đó hoạt động," Flavio Villanustre, giám đốc an ninh thông 

tin toàn cầu tại LexisNexis Risk Solutions cho biết. 

Tin tốt về các dịch vụ tài chính là có rất nhiều dữ liệu có sẵn, đặc biệt là 

liên quan đến việc định giá tài sản và các chỉ số kinh tế. Một ví dụ đáng chú 

ý về điều này là các quỹ định lượng, chẳng hạn như các quỹ được quản lý 

bởi các công ty như Renaissance Technologies và D.E. Shaw. Daniel Wu, 

một nhà nghiên cứu trong Phòng thí nghiệm AI Stanford, và đồng sáng lập 

Viện AI đáng tin cậy cho biết: "Các quỹ này phát triển mạnh nhờ một lượng 

lớn dữ liệu và các công nghệ AI được trang bị tốt để sàng lọc các bộ dữ 

liệu khá lớn để loại bỏ các bit alpha".  

Vẫn còn những thách thức nghiêm trọng với dữ liệu. Trước hết, các bộ dữ 

liệu rất lộn xộn. Có lỗi, trùng lặp và khoảng trống. Đây là lý do tại sao cần 

phải có sự tranh cãi về dữ liệu.  Cole nói: "Khoảng 80% nỗ lực AI được 

dành cho quá trình này. " 



Tiếp theo, các tập dữ liệu thường có thành kiến. Rốt cuộc, dữ liệu là một 

sự phản ánh của xã hội. Nhưng những thành kiến có thể có nghĩa là kết 

quả không chính xác cho các mô hình AI. 

Khám phá các ứng dụng hiện tại. Theo một cuộc khảo sát từ 

Accenture, hơn một nửa số nhà đầu tư nói rằng các cố vấn tài chính của 

họ đưa ra lời khuyên quá chung chung. AI chắc chắn có thể cung cấp cá 

nhân hóa. 

Hãy xem xét Công cụ tối ưu hóa mục tiêu (GOE) của Franklin Templeton. 

"GOE tận dụng khả năng AI để hiểu mục tiêu của khách hàng và cung cấp 

cho họ danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu của họ tại bất kỳ thời điểm 

nào, chỉ trong vài giây", Deep Ratna Srivastav, Trưởng bộ phận AI và 

Chuyển đổi Kỹ thuật số tại Franklin Templeton cho biết. "Nếu các phương 

pháp truyền thống như mô phỏng Monte-Carlo được sử dụng, việc tạo ra 

cùng một cấp độ của một giải pháp được tối ưu hóa có thể yêu cầu các 

phép tính sẽ chạy trong nhiều ngày, đôi khi nhiều năm." 

Bên cạnh việc quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch tài chính, AI có khả 

năng trợ giúp theo những cách khác, chẳng hạn như tự động hóa văn 

phòng hỗ trợ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thậm chí cả an ninh mạng. 

Một nơi tốt để tìm hiểu thêm về các hệ thống AI cho các dịch vụ tài chính là 

trang web G2.com. Nó cung cấp xếp hạng và đánh giá của cộng đồng cho 

hàng nghìn ứng dụng. 

Sự phát triển bùng nổ của ChatGPT là một dấu hiệu cho thấy tốc độ đổi 

mới. Đây là một hệ thống AI trả lời các câu hỏi theo cách giống như con 

người. OpenAI gần đây đã phải đóng đăng ký người dùng vì lượng đăng 

ký tăng đột biến.   

"Các công nghệ như AI sẽ tạo ra những bước nhảy vọt và khách hàng sẽ 

mong đợi các tổ chức tài chính của họ tương tác với họ", Laura Merling, 

giám đốc chuyển đổi và vận hành tại Arvest, một ngân hàng cộng đồng cho 

biết. "Những người chọn đầu tư vào các nguồn lực xác định và giải quyết 

vấn đề sẽ xuất hiện đầu kia sẵn sàng nắm bắt thị trường và chiếm ưu thế 

với tư cách là người chiến thắng thực sự.". 


