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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

An early warning indicator of 
economic vulnerability constructing 

for Malaysian economy

Abstract. The initiative to capture the information content behind the rise and fall of the business cycle has popularized the study
about leading indicators. Many of the foreign experiences shared by economically advanced countries evidently show that the lea-
ding indicators approach work well as a short-term forecasting tool. Thus, exploring into an indicator-based forecasting tool for busi-
ness cycle analysis and economic risk monitoring, it would be an insightful move to the Malaysian economy as well as others
emerging countries. By extending the ideology of indicator construction from the US NBER, the present study demonstrates a
strong potential of the leading indicator approach to be a good gauge of the business cycle movement besides being a practically
functional early warning indicator for economic vulnerability prediction.
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Побудова індикатора раннього попередження економічної вразливості 
для малайзійської економіки

Анотація. Ініціатива володіння важливою інформацією під час злету і падіння ділового циклу, популяризувала дос-
лідження з різних випереджальних індикаторів. Багато чого із зарубіжного досвіду, яким поділилися економічно розви-
нені країни, чітко показує, що випереджальні індикатори добре працюють як інструменти для короткострокового про-
гнозування. Таким чином, дослідження показників-інструментів прогнозування для аналізу бізнес-циклу та моніторингу
економічного ризику буде серйозним кроком для Малайської економіки, а також інших країн, що розвиваються.
Ключові слова: бізнес-цикл; композитний випереджальний індикатор; індикатор раннього попередження; поворотні
точки.
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