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THE EFFECT OF CASH FLOW AND EARNING INFORMATION 

TO CHANGES IN STOCK PRICE AND LIQUIDITY  

OF THE COMPANY 

 

Tiffany Natalia Petronela Gah 

STIE Perbanas Surabaya 

Email : tiffanygah@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The purposeof this study is want to know whether there is a significant 

relationship between the components of cash flows and earnings to changes in 

stock prices and liquidity integration.The dependent variable used in this study is 

the change in cash flows and liquidity of the company. Meanwhile, the 

independent variables used are cash flows from operating, investing and 

financing activities and accounting profit.The samples used in this study are 

manufacturing companies listed in Indonesian stock exchange market.The result 

of this study indicate that the cash flows from operating activities and accounting 

profit affect on stock price changes while cash flows from investing and financing 

activities do not had influence; cash flow from operating, investing and financing 

activities and accounting profit doesn’t affect the company’s liquidity. 

Keywords: cash flow from operating, investing, financing activities, accounting 

profit, liquidity and stock changes 
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