
Hãy quên ChatGPT - một quỹ đầu tư do AI điều 
khiển được cung cấp bởi siêu máy tính Watson 
của IBM đang âm thầm đánh bại thị trường gần 
như 100% 

Trong khi bot ngôn ngữ ChatGPT đã lan truyền, một ETF do Watson cung 

cấp đang tạo ra lợi nhuận gần gấp đôi so với thị trường rộng lớn hơn. 

Bot ngôn ngữ phổ biến ChatGPT đã cho thấy khả năng giống như con 

người để hiển thị các bài báo, email và thậm chí cả tin nhắn ứng dụng hẹn 

hò. Nhưng nếu bạn yêu cầu nó tạo ra một danh mục đầu tư có thể đánh 

bại thị trường, nó sẽ đưa ra thông tin mẫu và nhắc nhở bạn rằng nó không 

có quyền truy cập vào dữ liệu chứng khoán trực tiếp. 

Tuy nhiên, quỹ ETF Vốn chủ sở hữu được hỗ trợ bởi AI (AI Powered 

Equity - AIEQ) trị giá 102 triệu USD, ra mắt vào năm 2017, đã âm thầm 

thực hiện yêu cầu đó cho đến nay trong năm nay. Được phát hành bởi 

ETF Managers Group hợp tác với công ty fintech Equbot, quỹ dựa vào siêu 

máy tính Watson của IBM để cân bằng danh mục đầu tư của mình. 

Danh mục đầu tư nắm giữ 114 nắm giữ đó đã tăng 10,4% cho đến nay vào 

năm 2023, trong khi Vanguard Total Stock Market ETF tăng 5% so với 

cùng kỳ. 

Tuy nhiên, như ETF.com đã nhấn mạnh, trước đây được quản lý tích cực, 

và do đó đắt hơn quỹ chuẩn, cắt giảm lợi nhuận thực tế cho các nhà đầu 

tư. ETF được hỗ trợ bởi AI tính phí 0,75%, trong khi Vanguard có giá 

0,03%. Cả hai quỹ đều bao gồm JPMorgan và UnitedHealth Group trong 

số 10 cổ phiếu hàng đầu của họ. 

Chris Natividad, giám đốc đầu tư của Equbot, cho biết quỹ do Watson cung 

cấp có thể nhìn xa hơn dữ liệu thị trường tiêu chuẩn và loại bỏ thông tin từ 

các tweet và cuộc gọi thu nhập, theo ETF.com. 

"Chúng tôi tập trung vào dữ liệu liên quan đến đầu tư, xem xét cách các 

loại tín hiệu khác nhau này tác động đến các hoạt động bảo mật trên các 

chân trời thời gian khác nhau," Natividad nói, mỗi ETF.com. 



"Những ngày tốt đẹp nhất của quỹ vẫn còn ở phía trước," ông nói thêm. 

"Và cũng giống như bạn sẽ thấy phản hồi của ChatGPT thay đổi và phát 

triển theo thời gian và dữ liệu, quỹ của chúng tôi cũng vậy." 

Trong khi đó, công ty mẹ của ChatGPT, OpenAI, trong tháng này đã nhận 

được khoản đầu tư 10 tỷ USD từ Microsoft và công nghệ này tiếp tục tạo 

ra làn sóng trên khắp các lĩnh vực. 

Tuần trước, hãng truyền thông trực tuyến BuzzFeed đã thông báo rằng họ 

có kế hoạch tận dụng công nghệ này để tạo ra nội dung, các nhà giáo dục 

đang cảnh báo về hậu quả của bot trong trường học và các nhà sản xuất 

chip đã sẵn sàng kiếm tiền. 


