
ChatGPT trong ngành Tài chính 

Nhu cầu của khoảng 1 triệu người dùng trong vòng 5 ngày đã được nhìn thấy 

đối với chatbot linh hoạt nhất được tạo ra trong lịch sử loài người. Một công cụ 

mạnh mẽ và hữu ích để tạo văn bản giống như con người trong thời gian thực. 

Nó có khả năng hiểu và phản hồi nhiều loại đầu vào và có thể được sử dụng 

cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm chatbot, dịch ngôn ngữ và tạo nội dung. 

Instagram đã mất 2.5 tháng để đạt 1 triệu người dùng, 10 tháng cho Facebook, 

24 tháng cho Twitter và 41 tháng cho Netflix. Trò chuyện GPT đã gây chú ý 

sau các tiêu đề trên khắp web sau khi ra mắt. 

 

Chat GTP là gì? 

Ai khác tốt hơn để giải thích điều đó hơn người sáng tạo hoặc chính ChatGPT. 

"GPT (viết tắt của" Generative Pre-training Transformer ") là một loại mô hình 

ngôn ngữ được phát triển bởi OpenAI. Nó được thiết kế để tạo ra văn bản giống 

như con người bằng cách dự đoán từ tiếp theo theo trình tự dựa trên ngữ cảnh 

được cung cấp bởi các từ trước đó. GPT có thể được sử dụng cho nhiều tác vụ xử 

lý ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như dịch ngôn ngữ, tóm tắt và trả lời câu hỏi. 

Tôi đã được đào tạo bằng cách sử dụng một quy trình gọi là học tập không giám 

sát, bao gồm việc cung cấp một lượng lớn dữ liệu văn bản vào một chương trình 

máy tính và cho phép chương trình tự học từ dữ liệu. Loại hình đào tạo này cho 

phép tôi hiểu và tạo ra văn bản giống như con người, đồng thời cải thiện khả 

năng của mình theo thời gian khi tôi tiếp tục học hỏi từ dữ liệu mới. 

https://openai.com/


Ngoài khóa đào tạo không giám sát này, tôi cũng nhận được các bản cập nhật 

và cải tiến thường xuyên từ nhóm tại OpenAI. Các bản cập nhật của Tshes giúp 

tôi tinh chỉnh sự hiểu biết của mình về ngôn ngữ và cải thiện khả năng hỗ trợ 

một loạt các nhiệm vụ. Nhìn chung, việc đào tạo của tôi được thiết kế để giúp 

tôi cung cấp thông tin chính xác và hữu ích với khả năng tốt nhất của mình". 

Đây là câu trả lời tôi nhận được khi hỏi về nó, sự thật thú vị ở đây là đây là 

một câu trả lời phức tạp phải được đưa ra cho bất kỳ giáo dân nào, và trừ khi 

ai đó có kiến thức chuyên sâu về cùng một câu trả lời sẽ không thể tạo ra câu 

trả lời như vậy bằng tiếng Anh đơn giản. 

Giờ đây, Chat GPT được ra mắt bởi một công ty có tên Open AI, một công ty 

được thành lập bởi Elon Musk và Sam Altman, sau đó Elon musk rời khỏi 

công ty, công ty tập trung vào việc khám phá các khả năng của Trí tuệ nhân 

tạo và Học máy. Cho đến nay họ đã tung ra các sản phẩm như: 

GitHub Copilot, một phần mềm giúp hỗ trợ mã hóaOpen AI GYM - Thư viện 

học tập cho nghiên cứu và nghiên cứuDALL-E - Một phần mềm tạo nghệ 

thuật kỹ thuật sốMuse Net - Một AI được đưa vào sử dụng cho MusicThe 

Wisper - Nhận dạng giọng nói thần kinh AI 

Chat GPT không phải là trò chơi đầu tiên thuộc loại này vì những người chơi 

lớn như Microsoft và Facebook cũng đã từng ra mắt chatbot của họ nhưng đã 

phải hạ bệ chúng vì những bình luận và tuyên bố gay gắt mà nó đưa ra cho 

công chúng, vì không dễ để kiểm duyệt một công nghệ kết thúc mở như vậy. 

ChatGPT cũng đang ở phiên bản beta, nơi nó hiện đang mở cho tất cả mọi 

người sử dụng để xem xét các khiếm khuyết của nó. 

Vì công nghệ này hiện miễn phí cho mọi người khám phá, nó đang đạt được 

sức hút thực sự nhanh chóng, mọi người hiện đang sử dụng phiên bản beta để 

tạo nội dung, tự động hóa bán hàng, giải quyết các vấn đề toán học phức tạp, 

thậm chí các kỳ thi SAT đang được kiểm tra với Chat GPT. Ngay cả mã 

python cũng đang được tạo với sự trợ giúp của GPT. Mặc dù họ có một phần 

mềm chuyên dụng khác có thể thực hiện công việc tương tự tốt hơn nhiều với 

GPT trò chuyện vì nó ghi nhớ cuộc trò chuyện trước đó, do đó, bất kỳ lỗi nào 

trong mã đã xảy ra đều có thể được sửa chữa theo cách trò chuyện đơn giản. 



Bây giờ nhìn vào việc sử dụng thực tế của GPT trò chuyện, chắc chắn rằng điều 

này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho thị trường việc làm trong tương lai. Vì 

vậy, nhìn rộng ra tương lai làm thế nào sản phẩm hào nhoáng mới này có thể 

giúp ích cho lĩnh vực tài chính? 

Bot trò chuyện 
Các ngân hàng sử dụng chatbot rộng rãi trong hệ thống ngân hàng của họ để thay 

thế các nhân viên bán hàng phải thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự với nhiều 

khách hàng. Toàn bộ ngành công nghiệp sẽ yêu cầu các bot như vậy trên nhiều 

lớp chức năng của chúng để bắt kịp với nhu cầu thời đại mới. Nhìn về tương lai 

có thể là toàn bộ quá trình giới thiệu khách hàng có thể được tự động hóa với các 

chatbot cấp cao như Chat GPT. Khi được hỏi một câu hỏi liên quan đến cái nào 

nặng hơn 1 kg sắt hoặc 1 kg bông để trò chuyện GPT, câu trả lời của nó là bàn ủi, 

và mặc dù câu trả lời là sai, nó có dữ liệu riêng để chứng minh rằng nó đúng. Đưa 

điều đó vào quan điểm, nó sẽ không phải là một nhiệm vụ khó khăn cho Chat 

GPT để chỉ phân tích dữ liệu internet cho một người cụ thể phân tích nó cung cấp 

một kế hoạch đầu tư cá nhân hóa, tôn vinh các điều khoản anh ta đang tìm kiếm 

và thuyết phục anh ta gửi tiền của mình vào một ngân hàng cụ thể, công việc của 

các lớp khác nhau đang được thay thế bằng các Bot này. 

Và phần nào điều này là ngay bây giờ trong quá trình này: 

"Chatbot Erica của Bank of America là một ví dụ tuyệt vời về cách đơn giản 

hóa hoạt động ngân hàng và mang lại giá trị cho khách hàng.  

Bot giúp khách hàng trong nhiều hoạt động ngân hàng khác nhau như yêu 

cầu số dư, thanh toán hóa đơn và chuyển tiền. Nó cũng cung cấp thông tin về 

điểm tín dụng và xu hướng chi tiêu. 

Việc lạm dụng từ biệt ngữ kỹ thuật trong tài liệu kinh doanh 

Thông thường, các công ty có khả năng kiếm tiền tốt có thể sử dụng một đội 

ngũ luật sư giỏi để soạn thảo các tài liệu kinh doanh có thể chứa đầy những từ 

ngữ có thể không liên quan đến một người bình thường điều hành một công ty 

có ngân sách thấp để thuê các luật sư chuyên gia đó để xác minh từng tài liệu 

mà họ phải thông qua.  

https://promo.bankofamerica.com/erica/


Một người có thể xem qua các tài liệu này với sự trợ giúp của nhiều tìm kiếm 

trên google, nhưng một cách tốt hơn nhiều là sử dụng các bot này để giải mã 

các tài liệu này. Và nếu cần, điều tương tự có thể được sử dụng để tạo ra các tài 

liệu giống nhau hoặc tốt hơn nhiều so với các luật sư. 

Trên thực tế,  có một công ty tên là DoNotPay, luật sư robot đầu tiên trên thế 

giới, chạy trên công nghệ GPT 3. Ai giúp những người có vé giao thông 

không phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc giảm các khoản phí phải trả. 

Công cụ nghiên cứu 

Rõ ràng là công nghệ GPT3 này có thể được sử dụng để thay thế cho nhiều 

tìm kiếm trên google, nhưng công cụ thay đổi cuộc chơi thực sự đang trong 

quá trình tương tác, tức là phần mềm ghi nhớ các cuộc trò chuyện của nó, vì 

vậy người biết nội dung của mình có thể đi sâu vào quan sát của mình và có 

thể dễ dàng lấy dữ liệu từ toàn bộ internet. Nó có thể không cung cấp cho 

người dùng các câu hỏi vừa phải và phản hồi tốt, nhưng nó có câu trả lời chắc 

chắn cho các câu hỏi phức tạp hơn hoặc rõ ràng hơn. 

Nếu nói cụ thể về ngành tài chính, điều quan trọng là một nhà phân tích nghiên cứu 

chuyên nghiệp phải trải qua các cuộc gọi hội nghị của các công ty để nắm bắt tốt 

hơn hoạt động kinh doanh đang diễn ra của các công ty này.  

Thông thường, các cuộc gọi lừa đảo là những tài liệu thực sự dài dòng mà các 

nhà đầu tư phải đọc. Do đó, Công nghệ như GTP 3 sẽ là một công cụ hiệu quả 

hơn nhiều để cung cấp thông tin chi tiết chính trong các tài liệu, vì hầu hết dữ 

liệu trong tài liệu sẽ là các cuộc trò chuyện giữa người quản lý và nhà đầu tư, vì 

vậy các phần mềm như GPT có hiệu quả trong việc chọn các mẫu ngôn ngữ theo 

dõi sẽ có thể tóm tắt những dữ liệu này. 

Tư vấn thuế 

Thuế là một điều sẽ là một vấn đề thường trực đối với bất kỳ cá nhân nào kiếm 

được thu nhập. Và vẻ đẹp của nó là nó sẽ không bao giờ là một con số không 

đổi, chính phủ có tất cả các quyền để thay đổi tỷ giá, điều khoản, điều kiện, v.v. 

Các thương nhân hoặc cá nhân có thể yêu cầu một chuyên gia cho các vấn đề 

liên quan đến thuế bây giờ có thể tiếp tục với công nghệ GPT 3.  

https://donotpay.com/


Tất cả các thuộc tính mà một chuyên gia thuế sử dụng có thể được sao chép bởi 

các bot được hỗ trợ bởi AI này, như phân tích dữ liệu lớn, tìm kiếm các mẫu tạo 

ra câu trả lời sáng tạo. Và cái tốt nhất tìm nạp dữ liệu cập nhật nhất từ internet. 

Công cụ tìm kiếm 

Ngày nay, khả năng chia sẻ tất cả dữ liệu với thế giới đã tạo ra các nhóm tập 

trung trong toàn bộ internet. Một nhóm tập trung như vậy sẽ là cộng đồng các nhà 

giao dịch. Nơi họ chia sẻ các chiến lược tốt nhất và các phương pháp cập nhật 

mới của họ với những ứng biến của riêng họ. Một trong những ví dụ điển hình 

nhất là trang web Tradingview, nơi hầu hết các nhà giao dịch trên toàn thế giới đã 

cung cấp quan điểm của họ về các chiến lược. Giờ đây, những dữ liệu phi cấu 

trúc như vậy có thể dễ dàng được tìm nạp bởi những công nghệ thời đại mới này. 

Những loại dữ liệu này có thể dễ dàng tìm nạp theo cách hiệu quả hơn so với tìm 

kiếm google đơn giản, trong đó tìm kiếm không giới hạn ở một từ khóa. 

Tóm lại, Chat GPT là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích để tạo văn bản giống 

như con người trong thời gian thực.  

Nó có khả năng hiểu và phản hồi nhiều loại đầu vào và có thể được sử dụng 

cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm chatbot, dịch ngôn ngữ và tạo nội dung. 

Mặc dù nó không hoàn hảo và đôi khi có thể tạo ra các phản hồi không phù hợp 

hoặc không chính xác, nhưng nó có khả năng cải thiện đáng kể hiệu quả và độ 

chính xác của nhiều tác vụ yêu cầu xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nhìn chung, Chat 

GPT là một tiến bộ đầy hứa hẹn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và có tiềm năng 

cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với máy tính và máy móc. 

 

https://in.tradingview.com/

