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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH A CENA
RYNKOWA AKCJI
Streszczenie: Celem opracowania było zbadanie zależności między zmianą salda operacyjnych przepływów pieniężnych a ceną rynkową akcji. Postawiono hipotezę, że dodatnia
zmiana salda operacyjnych przepływów pieniężnych wpływa na wzrost wartości rynkowej
akcji, zmiana ujemna zaś – na spadek. Analizę przeprowadzono na grupie spółek notowanych na GPW w Warszawie, zaliczanych do makrosektora przemysł. Zakres czasowy badania
obejmował okres między grudniem 2004 roku a czerwcem roku 2006 oraz między grudniem
2008 roku a czerwcem 2010 roku. Analizę współzależności między zmiennymi przeprowadzono przy wykorzystaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Wyniki badania wskazują, że między zmianą salda operacyjnych przepływów pieniężnych a ceną akcji nie występuje silna współzależność statystyczna, co powoduje, że postawiona hipoteza nie została
pozytywnie zweryfikowana.
Słowa kluczowe: przepływy pieniężne, ceny akcji.

1. Wstęp
Przepływy pieniężne, szczególnie w obszarze operacyjnym, podmiotów gospodarczych są przedmiotem zainteresowania w wielu dziedzinach życia gospodarczego.
Od zdolności do generowania salda dodatniego przepływów operacyjnych zależy
w dużym stopniu zdolność podmiotu gospodarczego do kontynuacji swojej działalności gospodarczej i jej rozwoju, jest to bowiem powszechne źródło finansowania
inwestycji czy spłaty zaciąganych na ten cel zobowiązań finansowych.
Na zdolności do generowania przepływów dodatnich w obszarze operacyjnym
opierają się metodyki oceny zdolności kredytowej wielu banków, tę zdolność wykorzystuje się także w wielu narzędziach wspomagających np. wycenę wartości
podmiotu gospodarczego. Ten właśnie wątek, związany z zależnością między przepływami pieniężnymi a wartością przedsiębiorstwa, stanowi podstawę do hipotezy
niniejszego opracowania, która zakłada, że istnieje zależność między zmianą salda
netto przepływów pieniężnych operacyjnych a zamianą ceny akcji spółek. Założono, że poprawa salda przepływów operacyjnych powoduje zwiększenie ceny akcji
spółki, a ujemna zmiana salda przepływów operacyjnych powoduje spadek ceny.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej spółek giełdowych a cena rynkowa akcji347

W celu weryfikacji hipotezy posłużono się danymi finansowymi spółek notowanych na dzień 31.12.2010 roku na rynku podstawowym na GPW w Warszawie,
zaliczanych do makrosektora przemysł za lata 2004-2005, 2008-2009, oraz notowaniami kursów akcji w okresie grudzień 2004 – czerwiec 2006, a także grudzień 2008
– czerwiec 2010. Informacje o wynikach finansowych spółek zostały pozyskane
z bazy danych dostarczanych przez spółkę Notoria Serwis SA wg stanu na grudzień
2010 roku, kursy akcji zaś zostały zaczerpnięte z portalu finansowego Bankier.pl.
Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu współczynnika korelacji liniowej Pearsona.

2. Przepływy z działalności operacyjnej spółek makrosektora
przemysł w latach 2004-2005 oraz 2008-2009
Niniejsze opracowanie koncentruje się na wynikach finansowych spółek notowanych na dzień 31.12.2010 roku na rynku podstawowym GPW w Warszawie, zaliczanych do markosektora przemysł. Łączna liczba podmiotów zaliczanych do takiej
populacji wynosi 120, natomiast z uwagi na brak kompletności danych, czy to w zakresie przepływów pieniężnych, czy w zakresie notowań w analizowanym okresie,
analizie poddano 96 obserwacji w latach 2008-2009 oraz 63 obserwacje w latach
2004-2005. Informacje o wynikach finansowych spółek pozyskane zostały z bazy
danych spółki Notoria Serwis SA wg stanu na grudzień 2010 roku.
Tabela 1 prezentuje liczbę podmiotów w podziale sektorowym z dodatnim
i ujemnym saldem operacyjnych przepływów pieniężnych (OCF).
Tabela 1. Liczba podmiotów makrosektora przemysł z określonymi wartościami przepływów
pieniężnych z działalności operacyjnej (zawężona do populacji próby badawczej)
Przemysł
Metalowy
Lekki
produkcja materiałów budowlanych
Chemiczny
drzewny i papierniczy
paliwowy
spożywczy
elektromaszynowy
inne
Razem

2004
10
5
6
2
3
3
9
7
1
46

OCF dodatnie
2005 2008
11
14
4
6
6
9
3
3
3
8
8
1
47

3
6
2
12
19
1
72

2009
13
4
8

2004
5
1
1

3
6
2
14
21
1
72

1
2
0
3
4
0
17

OCF ujemne
2005 2008
4
4
2
3
1
4
0
2
0
4
3
0
16

2
1
3
4
3
0
24

2009
5
5
5
2
1
3
2
1
0
24

W żadnym z analizowanych przedsiębiorstw w uwzględnionych w badaniu okresach nie zaobserwowano zerowego salda przepływów operacyjnych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w serwisie Notoria Serwis SA, Wyniki
Finansowe Spółek Giełdowych, dane wg stanu na grudzień 2010.
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Analiza osiąganych przez przedsiębiorstwa makrosektora przemysł przepływów
z działalności operacyjnej w analizowanych okresach wskazuje na brak istotnych
zmian w zakresie liczby i struktury przedsiębiorstw, które osiągają dodatnie przepływy pieniężne. W latach 2004-2005 takich spółek było odpowiednio: 46 i 47,
w latach 2008-2009 zaś – 72. Warto podkreślić, że udział spółek z dodatnim saldem przepływów operacyjnych w każdym z analizowanych okresów oscyluje wokół
75%. Jako ciekawostkę można dodać, że 26 spółek spośród analizowanych w każdym z czterech lat wziętych pod uwagę w badaniu wykazywało dodatnie saldo przepływów operacyjnych, natomiast dwie spółki każdorazowo wykazały saldo ujemne.
Tabela 2. Zmiany w zakresie sald operacyjnych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwach
makrosektora przemysłowego w latach 2004-2005 oraz 2008-2009 (liczba przedsiębiorstw)
Zmiana salda OCF
Wzrost salda OCF

Spadek salda OCF

Razem

Znaki sald OCF
w analizowanych okresach
–/+
–/+/+
razem
+/–/+/+
razem

Lata 2004-2005

Lata 2008-2009

9
2
18
29
8
6
20
34
63

15
4
34
53
15
5
23
43
96

Gdzie: „−/+” oznacza, że w pierwszym z porównywanych lat saldo OCF było ujemne, a w kolejnym roku – dodatnie; „+/− „– odwrotnie, w pierwszym porównywanym roku saldo OCF było dodatnie,
a w drugim ujemne; „−/− „oznacza, że w obu latach saldo OCF było ujemne, zaś „+/+”, że w obu latach to saldo było dodatnie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w serwisie Notoria Serwis SA, Wyniki
Finansowe Spółek Giełdowych, dane wg stanu na grudzień 2010.

W roku 2005 wobec roku 2004 saldo przepływów operacyjnych zwiększyło się
w 46% badanych spółek, przy czym dominowały sytuacje (62% spośród spółek, które poprawiły saldo przepływów operacyjnych), w których spółki w obu latach osiągały salda dodatnie. Z kolei w roku 2009 wobec 2008 saldo przepływów operacyjnych poprawiło się w 55% przypadków, przy czym zachowany został dominujący
udział spółek (64%), które w obu latach wykazały saldo dodatnie.
Saldo przepływów operacyjnych pogorszyło się w roku 2005 w 54% uwzględnionych w badaniu podmiotów, w roku 2009 zaś w 45%. W grupie spółek, gdzie
zanotowano spadek salda operacyjnych przepływów pieniężnych zarówno w latach
2004-2005, jak i 2008-2009, w ponad 50% przypadków dotyczyło to sytuacji, gdy
w obu latach saldo to było dodatnie. Pogłębienie salda ujemnego przepływów operacyjnych notowano w kilku spółkach, w roku 2005 w sześciu, w 2009 zaś w pięciu. Co warto zauważyć, w roku 2005 w blisko 25% spółek z pogarszającym się
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saldem przepływów operacyjnych nastąpiła zmiana znaku salda tych przepływów
z dodatniego na ujemne, z kolei w roku 2009 takich przypadków notowano ponad
1/3 wśród spółek z pogarszającym się saldem przepływów operacyjnych.
Generalnie zauważyć można, że udział spółek z dodatnią zmianą salda przepływów operacyjnych w latach 2004-2005 i 2008-2009 w całej próbie badawczej jest
zbliżony, mimo że są to zdecydowanie różne okresy rozwoju makrogospodarczego
kraju. Wpływ kryzysu finansowego na tę strukturę nie jest zauważalny.

3. Zmiana salda przepływów z działalności operacyjnej
i ich wpływ na cenę akcji
Wcześniejsze badania zależności między przepływami pieniężnymi a cenami akcji
wskazują, że warto poszukiwać tych zależności, przepływy pieniężne niosą bowiem
inną informację w kontekście zmienności cen akcji niż dane memoriałowe [Bowen,
Burgstahler, Daley 1987, s. 723-746], a ponadto istnieje silna współzależność między wybranymi formułami obliczania przepływów pieniężnych a wartością rynkowa spółek [Charitou, Ketz 1991, s. 51-63]. Możliwych formuł szacowania przepływów pieniężnych, w tym operacyjnych, jest co najmniej kilka [Wędzki 2008, s. 89;
Pauka, Brycz 2011, s. 284-285], na potrzeby niniejszego opracowania zastosowana
zostanie formuła wykorzystywana w wystandaryzowanym sprawozdaniu finansowym.
Zwiększona kwota przepływów netto z działalności operacyjnej wzmacnia
zdolność jednostki do generowania gotówki z tej sfery jej działalności [Buk 2006,
s. 201]. Może ona wpłynąć także na cenę rynkową akcji [Duraj, Pastusiak 2009,
s. 165], a uwzględniając rolę przepływów operacyjnych w wycenie wartości przedsiębiorstw, można oczekiwać wzrostu cen akcji tych podmiotów, których sytuacja
gotówkowa w sferze operacyjnej się poprawia, jednocześnie można oczekiwać,
że ceny akcji tych spółek, których przepływy operacyjne się pogarszają, spadnie.
W celu odpowiedzi na tak postawioną hipotezę przeprowadzono analizę, wykorzystując metodę liniowej współzależności zmiennych (współczynnik korelacji
liniowej Pearsona), między zmianą salda operacyjnych przepływów pieniężnych
a zmianą cen akcji spółek makrosektora przemysł.
Analizę wpływu zmian salda przepływów operacyjnych na cenę rynkową akcji
przeprowadzono, posługując się zmianą bezwzględną salda netto przepływów operacyjnych w relacji do zmian bezwzględnych kursów akcji spółek, których przepływy zostały wzięte pod uwagę.
Zmiany operacyjnych przepływów pieniężnych uwzględnione zostały w ujęciu
rocznym dla lat 2009 i 2008 oraz 2005 i 2004. Natomiast kursy akcji zestawiono
w kilku okresach, a mianowicie:
•• cena z ostatniego dnia grudnia 2009 roku wobec ceny z ostatniego dnia grudnia
roku 2008,
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•• cena z ostatniego dnia marca 2010 roku wobec ceny z analogicznego okresu
roku poprzedniego – ten zabieg ma uwzględniać szansę inwestorów giełdowych
na wstępne zorientowanie się, jaka zmiana w przepływach operacyjnych spółek
nastąpiła między latami 2008 i 2009,
•• cena z ostatniego dnia czerwca roku 2010 wobec ceny z końca czerwca roku
2009 – wówczas inwestorzy mogą już bazować na końcowych wynikach finansowych za lata 2008 i 2009,
•• uwzględniając też krótkookresowe reakcje inwestorów wywołane pozyskanymi
informacjami nt. zmian w przepływach operacyjnych przedmiotowych spółek,
w analizie uwzględniono także zmiany cen w okresach: marzec 2010 – grudzień
2009, czerwiec 2010 – grudzień 2009 oraz czerwiec 2010 – marzec 2010.
Tabela 3. Korelacja między zmianą przepływów operacyjnych netto spółek makrosektora przemysł
a zmianą cen akcji tych spółek (ujęcie zmian bezwzględnych) w okresie grudzień 2008 – czerwiec
2010
Daty zmian
kursów akcji
12.09.-12.08.
03.10.-03.09.
06.10.-06.09.
03.10.-12.09.
06.10.-12.09.
06.10.-03.10.

Wszystkie spółki
−3,8%
−3,0%
2,6%
1,5%
2,2%
3,0%

Spółki z rosnącym
OCF
−2,2%
−1,6%
– 0,6%
1,7%
0,9%
−0,9%

Spółki z malejącym
OCF
−55,2%
−37,0%
5,9%
11,2%
43,6%
60,5%

Źródło: opracowanie własne.

Początkowo ustalano zależność korelacyjną, biorąc pod uwagę wszystkie spółki
(96), dla których możliwe było pozyskanie danych, wykorzystując notowania giełdowe prezentowane na portalu Bankier i dane finansowe dostarczane przez serwis
Notoria Serwis SA. W kolejnym kroku oddzielnie przeanalizowano grupy przedsiębiorców, dla których zanotowano poprawę przepływów operacyjnych (53), a oddzielnie tę grupę, gdzie zanotowano pogorszenie (43). Następnie wydzielono grupę
spółek, dla których możliwe było obliczenie względnych zmian sald przepływów
operacyjnych (wyeliminowane zostały wszystkie spółki, w przypadku których między analizowanymi latami nastąpiła zmiana znaku salda przepływów operacyjnych),
takich spółek było 66.
Analizując współzależność między zmianami w przepływach pieniężnych netto
z działalności operacyjnej między latami 2008 i 2009 spółek notowanych na GPW
w Warszawie zaliczanych do makrosektora przemysł a zmianami cen ich akcji, można zauważyć, że te współzależności są generalnie słabe.
W przypadku wszystkich spółek jednocześnie współczynnik korelacji wahał się
między −3,8% a 3,0% w zależności od rozpatrywanego okresu zmienności kursów
akcji. Jeszcze słabszą korelację liniową stwierdzono w grupie spółek, w których
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między rokiem 2008 a 2009 zmiana salda przepływów pieniężnych netto w obszarze operacyjnym była dodatnia. Zaskakujący jest zarazem fakt, że w większości
rozpatrywanych przypadków korelacja była ujemna, co oznacza, że w sytuacji, gdy
zwiększa się kwota przepływów operacyjnych danej spółki, cena jej akcji spada,
i odwrotnie.
W grupie przedsiębiorstw, w przypadku których zmiana salda przepływów operacyjnych netto między rokiem 2008 a 2009 przyjmowała wartości ujemne, relacje
są zdecydowanie silniejsze, choć w zasadzie poza obserwacją zmiany cen w okresie
czerwiec-marzec roku 2010 nie można ich uznać choćby za średnie. Warto zwrócić uwagę, że ta zaobserwowana zależność o średniej sile jest dodatnia, co oznacza,
że cena akcji spada wówczas, gdy przepływy pieniężne w obszarze operacyjnym
spółki maleją, i na odwrót. Relatywnie silna korelacja, tyle że ujemna, jest natomiast
obserwowana w przypadku uwzględniania zmiany cen akcji w ujęciu rocznym.
Tabela 4. Korelacja między zmianą przepływów operacyjnych netto spółek makrosektora przemysł
a zmianą cen akcji tych spółek (ujęcie zmian względnych) w okresie grudzień 2008 – czerwiec 2010
Daty zmian
kursów akcji
12.09.-12.08.
03.10.-03.09.
06.10.-06.09.
03.10.-12.09.
06.10.-12.09.
06.10.-03.10.

Wszystkie spółki
−19,6%
33,3%
12,5%
66,2%
60,0%
−43,9%

Spółki z rosnącym
OCF
−30,6%
−25,0%
−28,3%
13,1%
0,2%
−24,9%

Spółki z malejącym
OCF
−27,3%
79,1%
76,0%
86,7%
81,3%
−60,3%

Źródło: opracowanie własne.

Jeszcze bardziej zaskakująca i utrudniająca analizę jest obserwacja, że siła
współzależności między zmiennymi jest najwyższa w sytuacji, kiedy między analizowanymi latami zmienia się znak salda przepływów pieniężnych. Przy czym
w przypadku przejścia ze znaku ujemnego w dodatni (poprawa OCF) współczynnik
korelacji dla zmiany cen akcji w okresie czerwiec 2010 – marzec 2010 jest ujemny o wartości 82,6%, gdy jeśli zaś rozpatruje zmiany cen akcji w tym samym czasie w grupie spółek, których znak salda OCF zmienił się z dodatniego w ujemny
(pogorszenie OCF), współzależność jest dodatnia – współczynnik korelacji wynosi
36,8%. Jeśli natomiast w tych podgrupach uwzględniać zmiany cen akcji w ujęciu
rocznym, wówczas w pierwszej podgrupie współczynnik korelacji przyjmuje wartość 66,6%, w drugiej zaś jest ujemny o wartości 55,5%.
Siła współzależności między badanymi zmiennymi jest znacznie większa w sytuacji zastosowania w analizie zmian względnych zarówno kwot przepływów pieniężnych, jak i cen akcji. Wówczas w obserwacji zmian cen w roku 2010 wobec
zmian przepływów operacyjnych w latach 2008-2009 siłę współzależności można
uznać za średnią, a kierunek współzależności jest dodatni, najsilniejsze zaś współ-
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zależności obserwowane są wtedy, gdy rozpatrywana jest podgrupa spółek z malejącym saldem przepływów operacyjnych. Trudno natomiast mówić o jakichkolwiek
zależnościach między zmiennymi w grupie spółek z rosnącym saldem przepływów
operacyjnych.
Dla porównania wyników, aby ustalić, czy moment doboru danych do analizy
(wydawać się bowiem może, że w dotychczas rozważanym okresie skutki kryzysu
finansowego mogą wypaczyć wyniki analizy) może mieć kluczowy wpływ na kierunek i siłę współzależności między zmianą salda przepływów operacyjnych a zmianą
cen akcji, analizę powtórzono dla danych pochodzących z lat 2004-2006. Zastosowano identyczną procedurę analityczną, wyniki zmian cen akcji ograniczono zaś
do czterech obserwacji, pomijając zmienność cen akcji między marcem roku 2006
i 2005 oraz między czerwcem z tych samych lat. Podobnie jak wcześniej, analizę
przeprowadzono dla całej badanej populacji, oddzielnie dla spółek charakteryzujących się dodatnią zmianą przepływów operacyjnych i oddzielnie dla tych z ujemną zmianą. Analizę przeprowadzono w ujęciu zarówno bezwzględnych zmian, jak
i względnych, a jej wyniki ilustrują tabele 4 i 5.
Tabela 5. Korelacja między zmianą przepływów operacyjnych netto spółek makrosektora przemysł
a zmianą cen akcji tych spółek (ujęcie zmian bezwzględnych) w okresie grudzień 2004 – czerwiec
2006
Daty zmian
kursów akcji
12.04.-12.05.
03.06.-12.05.
06.06.-12.05.
06.06.-03.06.

Wszystkie spółki
4,40%
11,4%
20,8%
5,4%

Spółki z rosnącym
OCF
18,0%
0,1%
17,3%
11,6%

Spółki z malejącym
OCF
−10,3%
4,1%
6,3%
9,3%

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 6. Korelacja między zmianą przepływów operacyjnych netto spółek makrosektora przemysł
a zmianą cen akcji tych spółek (ujęcie zmian względnych) w okresie grudzień 2004 – czerwiec 2006
Daty zmian
kursów akcji
12.09-12.08.
03.10-12.09.
06.10-12.09.
06.10-03.10.

Wszystkie spółki
−16,8%
−7,8%
−0,8%
4,0%

Spółki z rosnącym
OCF
−26,2%
−23,2%
−3,2%
5,8%

Spółki z malejącym
OCF
−21,9%
8,6%
4,6%
−0,6%

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na słabą, dodatnią siłę współzależności między zmiennymi. W zasadzie podział spółek na grupę podmiotów z poprawiającym się i pogarszającym saldem przepływów operacyjnych powiela ten wniosek (wyjątkiem jest obserwacja oparta na zmianach cen akcji w okresie grudzień
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2004 – grudzień 2005, jednak tylko co do kierunku korelacji, jej siła bowiem też jest
słaba).
Analiza względnych zmian zmiennych dostarcza niemal dokładnie przeciwnych
wniosków, jeśli chodzi o kierunek zależności, jej siła zaś pozostaje słaba, także w podziale spółek na grupę z rosnącym i malejącym saldem przepływów operacyjnych.

4. Podsumowanie
Analiza operacyjnych przepływów pieniężnych spółek makrosektora przemysł notowanych na GPW w Warszawie na dzień 31.12.2010 roku, przeprowadzona na podstawie danych finansowych z lat 2004-2005 oraz 2008-2009, wskazuje, że ok. 75%
podmiotów legitymuje się saldem dodatnim przepływów operacyjnych, jednocześnie ok. 50% podmiotów rok do roku poprawia saldo przepływów pieniężnych, a kryzys finansowy na tę strukturę nie miał w zasadzie wpływu. Warto podkreślić,
że w grupie spółek, które poprawiły saldo przepływów operacyjnych, ale także
w grupie spółek, które to saldo pogorszyły, dominują (ponad 60% przypadków) podmioty, które w obu zestawianych ze sobą latach (dotyczy to niemal w jednakowym
stopniu lat 2004-2005, jak i 2008-2009) miały dodatnie przepływy operacyjne.
Z kolei spółek, które pogłębiały ujemne saldo gotówki operacyjnej, było ok. 10%
populacji.
Podstawowym celem niniejszego referatu było ustalenie siły współzależności
między zmianami w saldzie netto przepływów pieniężnych w obszarze operacyjnym a zmianami cen akcji. Zadanie przed nim stawiane związane było z hipotezą,
że zdolność do generowania pieniężnych przepływów operacyjnych może wpływać
na cenę rynkową akcji, a uwzględniając znaczenie przepływów pieniężnych w wycenie wartości przedsiębiorstw, założono, że zwiększenie salda przepływów pieniężnych w obszarze operacyjnym zwiększa cenę rynkową akcji tej spółki, zmniejszenie
zaś salda netto przepływów operacyjnych wpływa na obniżenie ceny rynkowej.
Analizę współzależności między zmiennymi przeprowadzono, wykorzystując zarówno zmiany bezwzględne, jak i względne zmiennych, przy zastosowaniu
współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Warto zauważyć, że w przypadku prowadzenia analizy zmian bezwzględnych ani w okresie lat 2004-2005, ani 2008-2009
siła zależności między zmiennymi nie jest chociażby średnia (może poza podgrupą
spółek z pogarszającym się saldem przepływów operacyjnych, i to jedynie w latach
2008-2009). W przypadku zastosowania względnych zmian analizowanych parametrów w latach 2008-2009 można mówić o średniej, dodatniej sile współzależności
między zmiennymi, uwzględniając zmienność cen akcji w okresie marzec lub czerwiec roku 2010 wobec poziomu cen z grudnia 2009 roku. Jednak analiza danych
z lat 2004-2005 niestety nie potwierdza tych wyników.
Podsumowując, wyniki analizy korelacyjnej nie pozwalają na pozytywną weryfikację postawionej hipotezy o dodatniej współzależności zmian przepływów pieniężnych z działalności operacyjnych spółek ze zmianami cen ich akcji.
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OPERATING CASH FLOW OF FIRMS LISTED
ON STOCK EXCHANGE AND THE PRICE OF STOCKS
Summary: The aim of the study is to verify the relationship between changes in the amount
of operating cash flow and changes in stock market value. It was hypothesized that positive
changes in operating cash flow cause the increase in stock price, whereas negative changes
cause the decrease. The analysis was conducted on firms listed on the Warsaw Stock Exchange, representing the manufacturing sector. The period scope covers: December 2004
to June 2006 and December 2008 to June 2010. The correlation analysis was conducted
by means of linear Pearson ratio. The findings of the research show that there is no strong
statistical correlation between changes in operating cash flow and changes in stock price. This
leads to the conclusion that the hypothesis cannot be positively verified.
Keywords: operating cash flow, stock price.

