
Cơn sốt ChatGPT đẩy mạnh cổ phiếu công 
nghệ AI của Trung Quốc 

Thượng Hải, ngày 7 tháng 2 - 2023 - Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo của Trung 

Quốc là cơn thịnh nộ mới nhất ở thị trường đại lục khi sự điên cuồng toàn 

cầu xung quanh chatbot ChatGPT do Microsoft hậu thuẫn thúc đẩy đặt 

cược đầu cơ vào công nghệ điện toán mang tính cách mạng. 

Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, ChatGPT - có thể tạo ra các bài báo, bài tiểu 

luận, truyện cười và thậm chí cả thơ để đáp lại lời nhắc - đã được đánh giá 

là ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Điều đó đã thúc 

đẩy chủ sở hữu Google Alphabet Inc lập kế hoạch dịch vụ chatbot của 

riêng mình và sử dụng nhiều trí tuệ nhân tạo hơn cho công cụ tìm kiếm. 

Trong khi ChatGPT không thể truy cập được ở Trung Quốc, các nhà đầu 

tư đại lục vẫn đang bơm cổ phiếu của các công ty công nghệ AI như 

Hanwang Technology Co (002362.SZ), TRS Information Technology Co 

(300229.SZ) và Cloudwalk Technology Co (688327.SS). 

Chỉ số ngành công nghiệp AI của CSI (.CSI931071), bao gồm các công ty 

có vốn hóa lớn hơn như iFlytek Co (002230.SZ), tăng khoảng 17% trong 

năm nay, vượt trội so với chỉ số CSI300 chuẩn (.CSI300) tăng 6%. 

Để chắc chắn, không có dấu hiệu nào cho thấy các công ty AI này sắp đẩy 

ra một sản phẩm giống ChatGPT. Gần nhất dường như là gã khổng lồ 

công cụ tìm kiếm Baidu Inc (9888.HK) với kế hoạch hoàn thành thử 

nghiệm "bot Ernie" vào tháng Ba. Cổ phiếu của nó đã tăng hơn 15% vào 

thứ Ba sau khi đưa ra thông báo. 

"Toàn bộ ngành công nghiệp có xu hướng đầu cơ đầu tiên vào kỳ vọng 

trước khi chỉ giao dịch sau đó dựa trên kết quả thực tế", Zhang Kexing, 

tổng giám đốc của Beijing Gelei Asset Management cho biết. 

Cổ phiếu của Hanwang Technology, công ty sản xuất các sản phẩm cho phép 

tương tác thông minh, đã tăng vọt với giới hạn hàng ngày là 10% vào thứ Ba, 

phiên thứ bảy liên tiếp đạt đến giới hạn đó kể từ khi thị trường mở cửa trở lại 

từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đẩy giá hơn 60% cho đến nay trong tháng 2. 



Công ty dự kiến sẽ báo cáo khoản lỗ hàng năm cho năm 2022 nhưng tin 

rằng họ có lợi thế hơn so với giao diện như ChatGPT vì mô hình của nó có 

thể tạo ra kết quả chính xác hơn cho khách hàng. 

Cổ phiếu của Cloudwalk đã giảm 5,5% vào thứ Ba, nhưng đã tăng gần gấp 

đôi trong bảy ngày giao dịch kể từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hôm thứ Ba, 

công ty đã cảnh báo các nhà đầu tư, nói rằng khoản lỗ của họ ngày càng 

sâu sắc hơn vào năm 2022, họ đã không hợp tác với OpenAI và không tạo 

ra doanh thu từ các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến ChatGPT. 

Các công ty khác đã tiết lộ tiến bộ của họ trong công nghệ AI bao gồm 

TRS Information Technology và Beijing Haiti Ruisheng Science 

Technology Ltd (688787.SS). Giá cổ phiếu của họ cũng tăng vọt. 

Sự tăng giá đã kéo dài định giá. TRS ví dụ, giao dịch ở mức gần 60 lần thu 

nhập, trong khi tỷ lệ giá trên thu nhập của Haiti Ruisheng là hơn 240. 

Nhà đầu tư bán lẻ Lu Deyong đã mua cổ phần của TRS và iFlytek và đang 

tìm cách kiếm lợi nhuận từ sự cường điệu của ChatGPT. 

"ChatGPT chỉ là một ý tưởng nóng," ông nói. Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng 

"Trung Quốc có thể hiện thực hóa một công nghệ như vậy trong ngắn hạn". 

Lu nói: "Đối với các nhà đầu tư bán lẻ của chúng tôi, chúng tôi thích các cổ 

phiếu nhỏ hơn với khái niệm này để kiếm tiền nhanh chóng." 

Baidu sẽ hoàn thành thử nghiệm dự án theo 

phong cách ChatGPT 'Ernie Bot' vào tháng Ba 

Baidu Inc của Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ hoàn thành 

thử nghiệm nội bộ của một dự án kiểu ChatGPT có tên "Ernie Bot" 

vào tháng 3, khi sự quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hơi nước. 

Tin tức này đã khiến cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của gã khổng lồ 

công cụ tìm kiếm Baidu tăng 15,3% vào thứ Ba. 

Một loạt các cổ phiếu AI của Trung Quốc cũng tăng điểm, khi sự điên 

cuồng toàn cầu xung quanh sự hậu thuẫn của Microsoft (MSFT). O) cảm 

giác chatbot ChatGPT đã thúc đẩy đặt cược đầu cơ vào công nghệ mới. 

https://www.reuters.com/companies/688787.SS
https://www.reuters.com/companies/9888.HK
https://www.reuters.com/markets/asia/chatgpt-mania-pumps-up-chinese-ai-technology-stocks-2023-02-07/
https://www.reuters.com/companies/MSFT.O
https://www.reuters.com/technology/chatgpt-what-is-openais-chatbot-what-is-it-used-2022-12-05/
https://www.reuters.com/technology/chatgpt-what-is-openais-chatbot-what-is-it-used-2022-12-05/


Chỉ hai tháng sau khi ra mắt, ChatGPT - có thể tạo ra các bài báo, bài 

tiểu luận, truyện cười và thậm chí cả thơ để đáp lại lời nhắc - đã được 

đánh giá là ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. 

Nó đã thúc đẩy nhiều công ty công nghệ tăng gấp đôi công nghệ AI 

tạo ra được thổi phồng mạnh mẽ, mà cho đến gần đây đã tồn tại 

nhiều hơn trong nền tảng hơn là đóng góp vững chắc cho lợi nhuận. 

Chủ sở hữu Google Alphabet Inc cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ ra mắt 

một dịch vụ chatbot và nhiều AI hơn cho công cụ tìm kiếm của mình, trong 

khi Microsoft lên kế hoạch tiết lộ AI của riêng mình vào thứ Ba, nhấn mạnh 

sự cạnh tranh ngày càng tăng để dẫn đầu một làn sóng điện toán mới. 

Baidu cho biết Ernie, hay " Enhanced Representation through Knowledge 

Integration - Đại diện nâng cao thông qua tích hợp kiến thức", là một mô 

hình ngôn ngữ lớn được hỗ trợ bởi AI được giới thiệu vào năm 2019 và đã 

dần phát triển để có thể thực hiện các nhiệm vụ bao gồm hiểu ngôn ngữ, 

tạo ngôn ngữ và tạo văn bản thành hình ảnh. 

Một người quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters vào tuần trước rằng 

Baidu đang có kế hoạch ra mắt một dịch vụ như vậy vào tháng Ba. 

Tài liệu này được đăng tại trang web: Dữ liệu Phiên dịch. 

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu miễn phí do Lê Quang Văn thực 

hiện, tại: https://dulieuphiendich.com/ 

 


