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Caiff twf eich cynilion ymddeol dros y blynyddoedd effaith bwysig ar eich cynlluniau 
ymddeol ar gyfer y dyfodol.

Bydd y budd-daliadau a dderbyniwch yn y pen draw yn dibynnu ar ffactorau amrywiol fel y 
cyfraniadau a wnaed a’r cronfeydd y buddsoddir nhw ynddynt.

Mae AVCs yn cynnig ystod o gronfeydd i chi ddewis ohonynt er mwyn i chi allu buddsoddi 
eich arian gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a’ch agwedd tuag at risg buddsoddi.

Gall ble fyddwch yn buddsoddi eich pot AVC fod mor bwysig â phryd rydych yn dechrau 
cynilo ac rydym yn gwerthfawrogi y gall fod yn anodd deall, yn yr hinsawdd economaidd 
newidiol, ymhle mae’r lle gorau i roi eich arian.

Gan gofio hyn , rydym wedi creu’r ganllaw fer hon i’ch helpu i ddeall beth sydd angen i chi 
ei ystyried wrth ddewis eich cronfa(cronfeydd).

Mae’n bwysig cofio bod AVC yn fuddsoddiad a chan ddibynnu ar ba gronfa(gronfeydd) 
rydych yn buddsoddi ynddi, gall gwerth eich arian leihau yn ogystal â chynyddu ac mae’n 
bosibl na fyddwch yn derbyn yn ôl beth rydych wedi’i fuddsoddi.

Buddsoddi eich 
Cyfraniadau Gwirfoddol 
Ychwanegol (AVCs).



Mae meysydd gwahanol yn bodoli y gellir buddsoddi eich arian ynddynt, adwaenir y rhain 
fel dosbarthiadau ased. Mae gan bob dosbarth ased lefel gwahanol o risg ac elw posibl.

Mae’n bwysig deall y berthynas rhwng risgiau dosbarthiadau ased ac elwau posibl er mwyn 
sefydlu pa fath o fuddsoddwr ydych chi.

Dyma nifer fach yn unig o’r dosbarthiadau ased gwahanol sydd ar gael.

Bwriedir y diagram hwn i fod yn ddangosydd cyffredinol yn unig o’r berthynas rhwng y 
dosbarthiadau ased gwahanol o safbwynt risg ac elw a gallant amrywio gan ddibynnu ar ba 
gronfeydd sydd ar gael.

Mae mesuriadau risg y Prudential wedi’u seilio ar anwadalrwydd disgwyliedig cyfredol 
prisiau uned y gronfa dros 1 flwyddyn. Adolygir y mesuriadau risg yn rheolaidd a gallant 
newid yn y dyfodol.

Asset classes – risks and rewards
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Mesuriad Risg
Beth mae’r gronfa’n 
buddsoddi ynddo?

Yn nodweddiadol mae’n 
buddsoddi mewn:
Bondiau Corfforaethol, 
Bondiau’r Llywodraeth 
(Giltiau). Aml-Ased, Eiddo

Yn nodweddiadol mae’n 
buddsoddi mewn:
Adneuon, Offerynnau’r 
Farchnad Arian

R
isg

U
w

ch
Is



Wrth ddewis eich cronfa(cronfeydd) mae nifer o ffactorau y dylech eu hystyried:

Lefel risg y gronfa(cronfeydd)

> Synnwyr y fawd wrth ystyried faint o risg y dylech ei gymryd yw po uchaf yw risg y 
gronfa, po uchaf yw’r elw posibl neu’r golled bosibl. Yn yr un modd, gyda chronfa â risg 
is, mae’r elw posibl a’r golled bosibl yn is hefyd.

> Risg Anwadalrwydd – mae digwyddiadau yn y marchnadoedd ariannol yn achosi i werth 
buddsoddiadau godi a disgyn yn y tymor byrrach. Er y gall hyn ddigwydd unrhyw bryd, 
yn ein barn ni mae’n debygol y bydd fwyaf pwysig pan rydych yn cynllunio newidiadau 
i’ch cronfeydd neu’n dynesu at ymddeol. 

Eich agwedd tuag at risg

> Mae beth a gewch yn ôl o’ch buddsoddiad a faint o risg rydych yn barod i’w gymryd 
wedi’u cysylltu â’i gilydd. Er enghraifft, os ydych yn dibynnu ar eich pensiwn i helpu i 
dalu nôl unrhyw ddyledion disgwyliedig pan fyddwch yn ymddeol, yna dylech ystyried 
faint o arian, o bosib, yr ydych chi’n barod i gymryd y risg o’i golli.

> Mae eich agwedd tuag at risg yn debygol o newid dros amser felly dylech adolygu eich 
cronfeydd a’u newid fel a phryd y mae eich amgylchiadau’n newid.

E�aith chwyddiant

> Pan fod prisiau’n codi, bydd yr un bunt yn eich poced yn prynu llai i chi. Yn yr un modd, 
os nad yw gwerth eich cronfa yn cadw gam yng ngham â chwyddiant, bydd ganddo lai o 
rym prynu pan fyddwch yn ymddeol.

> Po isaf y risg mewn cronfa, po isaf yr elw posibl neu’r golled bosibl, ond gallai 
chwyddiant leihau unrhyw elw bach y gallech ei wneud o’r cronfeydd hyn. 

Dewis eich cronfa(cronfeydd)

chwyddiant leihau unrhyw elw bach y gallech ei wneud o’r cronfeydd hyn. chwyddiant leihau unrhyw elw bach y gallech ei wneud o’r cronfeydd hyn. 



Trosi Budd-daliadau

> Pan fyddwch yn penderfynu tynnu eich budd-daliadau mae gennych y dewis i gymryd 
hyd at 25% fel lwmp swm arian di-dreth (yn ddarostyngedig i derfynau) a’r gweddill er 
mwyn darparu incwm trethadwy ar eich cyfer. 

> Bydd yr incwm a gewch yn y pen draw yn dibynnu ar werth eich cronfa bensiwn ac ar y 
gost o droi eich cronfa bensiwn yn incwm. Mae hyn yn creu risg os nad yw gwerth eich 
cronfa bensiwn yn cynyddu’n unol â’r gost o ddarparu incwm ar eich cyfer.

Gwasgaru eich buddsoddiadau

> Efallai na fyddwch yn dymuno dodi eich wyau i gyd yn yr un fasged. Mae gwasgaru risg 
yn golygu buddsoddi eich arian ar draws cronfeydd gwahanol er mwyn ceisio helpu i 
warchod gwerth eich pot pensiwn rhag gostyngiadau yng ngwerth un gronfa.

> Mae rhai o’r prif ddulliau y gallech eu hystyried er mwyn gwasgaru risg yn cynnwys 
buddsoddi ar draws dosbarthiadau ased, er enghraifft: ecwitïau, bondiau, eiddo, yn ôl 
daearyddiaeth a dull o fynd ati i fuddsoddi. Wrth reswm, mae’n bosibl y ceir cyfnodau 
pryd y gall gwerth cronfeydd ddisgyn ni waeth sut y cânt eu dewis.

Hyd yr amser nes i chi ymddeol

> Wrth i chi fynd yn hŷn, mae’n bwysig i ystyried helpu i warchod gwerth y pot pensiwn 
rydych wedi’i gronni. Gallech ystyried newid unrhyw gronfeydd risg uwch i gronfeydd 
risg is wrth i chi ddynesu at ymddeol.

> Mae hyn er mwyn ceisio helpu i warchod gwerth eich cronfa bensiwn fymryn cyn i chi 
ymddeol neu er mwyn defnyddio eich cronfa bensiwn i ddarparu incwm pan fyddwch 
wedi ymddeol.

Er mwyn dysgu mwy am ymuno ag, ychwanegu 
at neu ailddechrau AVC, �oniwch ni ar 

0800 234 6916

ymddeol neu er mwyn defnyddio eich cronfa bensiwn i ddarparu incwm pan fyddwch ymddeol neu er mwyn defnyddio eich cronfa bensiwn i ddarparu incwm pan fyddwch 
wedi ymddeol.wedi ymddeol.



Mae’r graff hwn yn dangos cyflawniad y prif ddosbarthiadau ased dros gyfnod o 10 
mlynedd. Rydym wedi defnyddio sectorau perthnasol Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI), 
sy’n gyfartaleddau o gyflawniad yr holl gronfeydd yn y sector hwnnw, neu ddosbarth ased 
yn yr achos hwn.

Mae’r enghreifftiau a ddangosir yn gronfeydd pensiwn, sy’n golygu eu bod yn grynswth 
cyn treth a chyn didynnu pob taliad a godir am gynnyrch.

Fel y gwelwch, yn gyffredinol, po uchaf yw risg y buddsoddiad, po fwyaf anwadal yw ei 
gyflawniad buddsoddi o’i gymharu â dosbarthiadau ased o risg is.

Nid yw’r ffocws ar y cyflawniad terfynol, ond yn hytrach ar sut mae’r dosbarthiadau ased 
wedi cyflawni yn ystod y 10 mlynedd.

Dylech gofio nad yw cyflawniad yn y gorffennol yn ddangosydd dibynadwy o 
gyflawniad yn y dyfodol. Bwriedir i’r ffigyrau a ddangosir arddangos hanes cyflawni’r 
sector yn unig ac nid ydynt yn rhoi unrhyw ystyriaeth i daliadau a godir am gynnyrch.

Sut mae asedau wedi cy�awni yn ystod y 
10 mlynedd ddiwethaf

Mawrth 04 Mawrth 06 Mawrth 08 Mawrth 10 Mawrth 12 Mawrth 14

Blynyddoedd

Ecwitïau (ABI DU GTR Pob Cwmni ym Mhrydain Fawr)
Bondiau Corfforaethol (ABI  Sterling GTR Elw Uchel ym Mhrydain Fawr)
Eiddo Masnachol (ABI DU GTR Eiddo Uniongyrchol ym Mhrydain Fawr)
Bondiau Llywodraeth y DU (ABI DU GTR Giltiau ym Mhrydain Fawr)
Adnau/Arian Parod (ABI GTR Adnau a Thrysorlys ym Mhrydain Fawr)
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Gall fod yn hawdd gohirio cynilo am eich ymddeoliad, ond rydych eisoes wedi cyflawni’r 
rhan galed. Pan ddaw’n bryd i ddewis cronfeydd, nid oes angen i chi deimlo’n wangalon. 
Mae gennym amrywiaeth o offer i’ch helpu i gychwyn.

Cadw’r momentwm i fynd

Ewch i’ch gwefan un pwrpas am gyfarwyddyd pellach ar yr ystyriaethau 
allweddol a’r manylion ynghylch y cronfeydd gwahanol sydd ar gael i chi.

www.pru.co.uk/localgov

0800 234 6916

Os ydych eisiau gwybodaeth ynghylch ymuno ag, ychwanegu at neu 
ailddechrau AVC yna �oniwch ni ar 

Mae llinellau ar agor o Lun i Wener rhwng 9yb a 6yp. Gall galwadau gael eu monitro neu 
eu recordio at bwrpasau ansawdd a diogelwch. Ni fyddwn yn rhoi cyngor ariannol i chi yn 
ystod yr alwad hon, ond byddwn yn rhoi gwybodaeth i chi er mwyn eich helpu i ddod i 
benderfyniad gwybodus.
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