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Rhagair y Cadeirydd

Yng nghyd-destun buddsoddiadau ystyr amrywiaeth yw lleihau risg drwy
fuddsoddi mewn amrywiol asedau. O’i roi mewn ffordd syml iawn, “peidio

â rhoi eich wyau i gyd yn yr un fasged”! 

Yn fy unfed flwyddyn ar ddeg yn gadeirydd Cronfa Bensiwn Dyfed,
penderfynodd y Gronfa am y tro cyntaf i amrywio ei buddsoddiadau i gynnwys
dosbarth ased eiddo. Felly, ym mis Rhagfyr 2009, penodwyd Schroders a
Partners Group i reoli mandadau eiddo traws Ewropeaidd. Oddeutu 10% o’r
Gronfa sy’n cael ei ddefnyddio i’r perwyl hwn a pharheir i reoli’r 90% arall gan
Blackrock (sef Barclays Global Investors gynt).

Nid penderfyniad a wnaed ar chwarae bach mo hwn. Dim ond ar ôl cryn
drafod dros flynyddoedd lawer rhwng y Panel Pensiwn, ei swyddogion a’r
ymgynghorydd annibynnol ynghylch rhagoriaethau perthnasol y dosbarth
hwn o ased, yr aed ati i gynnal proses dendro drwyadl a phenodi’r rheolwyr
uchod. Rwy’n hyderus y bydd ein perthynas waith yn un lwyddiannus ac y daw
â budd yn y tymor canol a’r hirdymor i bob rhanddaliwr.

Bellach mae gwerth y Gronfa ar y farchnad wedi codi ac unwaith eto mae wedi
mynd y tu hwnt i £1bn!  

Ni fu’r blynyddoedd diwethaf yn rhai pleserus i gronfeydd pensiwn llywodraeth
leol ond bu adferiad cryf o du’r marchnadoedd ecwiti a llwyddodd Cronfa
Bensiwn Dyfed i wneud elw o 37.3% yn ystod y 12 mis hyd at 31 Mawrth 2010.
Newyddion da i bawb ohonom a gobeithio y bydd y sefydlogrwydd
economaidd yn parhau.

Mae amser y prisiad tair blynedd wedi cyrraedd unwaith eto. Bellach mae’n
orfodol drwy statud i anfon pob data i’n hactiwari erbyn 31 Awst 2010. Ar adeg
ysgrifennu hwn fe’m hysbyswyd gan ffynhonnell ddibynadwy y llwyddwyd i
gyflawni hynny ac felly rydym ar bigau’r drain i glywed y canlyniadau ddiwedd
yr hydref. Disgwyliaf i lefel y diddyledrwydd fod yn is na’r 92% ar 31 Mawrth
2007 ond yn uwch na’r hyn a fyddai o’i gyfrifo'r adeg hon y llynedd!!! Y
flaenoriaeth eto’r tro hwn fydd peidio â chynyddu ond y lleiafswm posib ar
gyfraddau cyfrannu cyflogwyr a gwn y bydd aelodau’r panel, y swyddogion a’r
actiwari yn gweithio mewn cyswllt agos i sicrhau hynny.

Blwyddyn
Gwerth yr Asedau

(£m)

2000-2001 716

2001-2002 723

2002-2003 615

2003-2004 761

2004-2005 848

2005-2006 1,048

2006-2007 1,104

2007-2008 1,086

2008-2009 889

2009-2010 1,234
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Cynghorydd Wyn Evans
Cadeirydd Panel y Gronfa Bensiwn

Fel y gwyddoch o adroddiadau blynyddol blaenorol, mae nifer o sefydliadau
ac unigolion yn cyfrannu i sicrhau bod cynllun pensiwn llywodraeth leol yn
rhedeg yn esmwyth. Daw cytundeb dau ohonynt, y ceidwaid a’r ymgynghorydd
annibynnol, i ben eleni a bydd swyddogion yn tendro i adnewyddu’r
cytundebau hyn yn y misoedd nesaf gan hysbysu aelodau’r panel am y
datblygiadau. Cwblheir y broses hon eleni.

Bydd Rheolwr Gwasanaethau’r Trysorlys, Mr David Lewis, yn ymddeol ar 30
Medi 2010. Ymhlith ei nifer o ddyletswyddau mae’n gyfrifol am reoli’r adran
weinyddu pensiynau yng Nghyngor Sir Caerfyrddin. Mae’n adnabyddus i’r
rhan fwyaf ohonom sy’n gysylltiedig â Chronfa Dyfed os nad i’r diwydiant
pensiwn llywodraeth leol ledled Cymru. Mae David wedi gweithio i’r
awdurdod ers mwy na 35 blynedd a gyda chymorth ei staff mae wedi llwyddo
i adeiladu uned sy’n un o’r rhai mwyaf blaenweithgar a brwdfrydig yng
Nghymru. Dymunaf ddiolch yn bersonol i David am ei ymroddiad, ei
broffesiynoldeb a’i gyfeillgarwch dros y blynyddoedd a dymuno ymddeoliad
hir a holliach iddo. Bydd yn anodd cael rhywun yn ei le ond oherwydd iddo
ddatblygu ethos tîm dros y blynyddoedd rwy’n siŵr y bydd yr uned yn parhau
i ddarparu’r gwasanaeth rhagorol yr ydym bellach yn ei ddisgwyl ganddynt.

Dymunaf ddiolch i’r Cynghorydd Siân omas, y Cynghorydd Terry Davies
a’r Cynghorydd Philip Hughes am eu cyfraniadau i’r panel yn ystod y flwyddyn
ac i’r swyddogion am eu dyfalbarhad a chymorth yn ystod yr amserau heriol
parhaus hyn ym maes llywodraeth leol.  

Helaethir ar fy sylwadau yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn a hyderaf y
byddwch yn parhau i gael budd a phleser wrth ddarllen Adroddiad a Chyfrifon
Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed. 

. 
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Cyflwyniad

Mae’n bwysig cofio fod yn rhaid i gynllun pensiwn llywodraeth leol “symud
gyda’r oes” ac ymdrechu i liniaru’r risgiau sy’n gysylltiedig ag ef.

Adroddais yma’r llynedd fod y panel wedi cymeradwyo ein bod yn chwilio am
reolwr cronfa eiddo. Bu ymateb y farchnad yn dda ac roedd gallu’r rheolwyr a
anfonodd dendrau yn amrywio ond, fel y cyfeiriodd y cadeirydd, roedd dau yn
sefyll allan. Mae Schroders wedi bod yn rheoli mandadau eiddo ar gyfer
cynlluniau pensiwn llywodraeth leol a chynlluniau pensiwn corfforaethol ers
blynyddoedd lawer. Yn gwmni trefnus ac effeithiol mae ganddo dîm profiadol
ac mae’n flaenweithgar wrth chwilio am gyfleoedd buddsoddi craidd. Mae gan
Partners Group yntau dîm eiddo byd eang sydd wedi hen ennill ei blwyf a bydd
yn buddsoddi ar ein rhan mewn cronfeydd eiddo arbenigol sydd wedi’u profi.
Rwy’n siŵr y bydd eu hadroddiadau o ddiddordeb a defnydd i chi.

Bu adferiad heb ei ail ym marchnadoedd y byd ers y trosolwg digalon a roddais
y llynedd. Y rheswm pennaf am hyn oedd cymorth y banciau a mesurau lliniaru
egnïol ond nid oes sicrwydd a lwyddwyd i sefydlogi economi’r byd. Mae si o
hyd am ddirwasgiad dwbl ac mae’r sylwebyddion economaidd yn dal i fod yn
ansicr ynghylch yr effaith a gaiff y toriadau llym yn y sector cyhoeddus dros y
blynyddoedd nesaf ar hyder y farchnad a’r economi.  Felly “amser a ddengys”
yw hi ar hyn o bryd. 

Llwyddodd y gronfa i roi elw o 37.3% yn y flwyddyn sef y canlyniad cadarnhaol
cyntaf ers 2007. Yn newyddion a gaiff ei groesawu gan bob rhanddaliwr bydd
yn sicr o leddfu’r sefyllfa gyllidol ofnadwy y byddai’r Gronfa ynddi pe na fyddai’r
adferiad hwn wedi digwydd. Rwyf eisoes wedi dechrau cynnal trafodaethau
gyda chydweithwyr ynghylch sut y gallwn leihau cymaint â phosib ar y cynnydd
yng nghyfraniadau cyflogwyr yn y dyfodol yn dilyn y prisiad tair blynedd.
Byddwn yn cael cyfarfod ffurfiol gyda Mercer, actiwari’r gronfa, ddiwedd yr
hydref i drafod eu canlyniadau cychwynnol a rhoi sylwadau arnynt a darparu
strategaeth addas ar gyfer cyfraniadau yn y dyfodol.

Mae ein tîm buddsoddiadau pensiwn wedi bod yn brysur yn gweithio ar
gytundebau’r ceidwaid a’r ymgynghorydd annibynnol. Nid yw pob cynllun
pensiwn llywodraeth leol yn tendro am y cytundebau hyn yn rheolaidd. Er lles
pob rhanddaliwr fodd bynnag rydym ni wedi penderfynu “profi’r farchnad” a
herio ein darparwyr presennol er sicrhau ein bod yn cael gwerth yr arian a
chwmni neu unigolyn sy’n arbenigwr yn ei faes.

Wrth groesawu wynebau newydd i ochr fuddsoddi y Gronfa, rhaid i ni hefyd
ddweud ffarwel wrth un o’r wynebau sydd o bosib y mwyaf cyfarwydd i
gyflogwyr ar yr ochr Weinyddol. Ar ôl 30 mlynedd o wasanaeth ffyddlon i’r
gronfa mae, David “Dai” Lewis, wedi penderfynu rhoi’r gorau iddi ac rwy’n
siŵr fy mod yn siarad ar ran bawb sy’n gysylltiedig â’r Gronfa, ac yn wir â’r
cynllun pensiwn llywodraeth leol yn genedlaethol, wrth ddymuno’r gorau i
David ar ei ymddeoliad a diolch iddo am ei gyfraniad amhrisiadwy dros y
blynyddoedd. 

ECWITIS
BONDIAU

EIDDO

ARIAN PAROD
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Rwy’n bersonol ddyledus i David gan mai ef oedd yn bennaf gyfrifol am
ddarparu’r holl wybodaeth am faterion pensiynau ar fy nghyfer pan
ddechreuais ymwneud â’r Gronfa yn ôl yn 1997. Fodd bynnag myfi fy hun sy’n
gwbl gyfrifol am unrhyw gamddefnydd a wnes o’r wybodaeth a roddodd i mi!

Gan aros gyda’r thema amrywiaeth, yn dilyn penodi Schroders a Partners
Group, mae gan y Gronfa bellach yr amrywiaeth o dri rheolwr buddsoddi.  Yn
naturiol roedd BlackRock (BGI gynt) yn ymwybodol ein bod yn chwilio am
asedau eiddo a dymunaf ddiolch i Mr Lindsay Tomlinson a’i dîm am y modd
proffesiynol ac effeithlon y bu iddynt gynorthwyo i adlinio’r portffolio.
Dymunaf hefyd longyfarch Lindsay ar lwyddiant ei flwyddyn gyntaf yn
gadeirydd Cymdeithas Genedlaethol y Cronfeydd Pensiwn (NAPF). 

Yn olaf, fel y nodir mewn mannau eraill yn yr adroddiad, er holl helbulon y
blynyddoedd diweddar, ni fydd pensiynau llywodraeth leol yn cael cyfnod i
atgyfnerthu. Eisoes cyhoeddwyd y bwriad i newid y cyswllt rhwng chwyddiant
a chodiadau pensiwn, mae canlyniadau’r prisiad tair blynedd ar fin ei gyhoeddi
a phwy a ŵyr beth fydd casgliadau comisiwn Hutton.

Gan edrych ar yr ochr orau maent yn
dweud bod “newid gwaith gystal â
gorffwys”.

Mr Roger Jones
BSc�Econ�(Hons)�CPFA,
Cyfarwyddwr�Adnoddau

   

£37m

£30m

£23m

£20m

£18m

£17m

£16m

£15m

£14m

Y deg uchaf o blith ecwitis
31 Mawrth 2010

£13m
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Adroddiad Buddsoddi

Gwarchodaeth Cronfa Bensiwn Dyfed 

Ceidwaid asedau’r Gronfa ers nifer o flynyddoedd yw HSBC Bank PLC.
Cynhelir “archwiliadau iechyd” rheolaidd i sicrhau bod y Banc yn rhoi

gwerth yr arian i’r Gronfa. Y gwasanaethau craidd a ddarperir gan y
ceidwaid yw

• Cadw asedau’n ddiogel

• Setliadau masnach

• Casglu difidendau

• Prosesu ceisiadau i adennill treth

• Prosesu camau corfforaethol

• Dyletswyddau bancio cyffredinol e.e. trosglwyddo arian

Mae’r penderfyniad i fuddsoddi mewn eiddo a’r materion ariannol sy’n codi
yn sgil hynny wedi galw am ehangu’r gwasanaethau a ddarperir gan y
ceidwaid. Oherwydd hynny, a’r ffaith na ofynnwyd am dendrau am y
gwasanaeth hwn ers sawl blwyddyn, aethpwyd ati i gaffael proses dendro
lawn, yn unol â gofynion OJEU. Penodwyd Mercer yn ymgynghorwyr  i
gynorthwyo swyddogion i gynnal y broses a daeth tendrau i law ddiwedd
mis Awst 2010. Cawn wybod y canlyniad yn yr hydref. 

Ymgynghorydd Annibynnol 
Cronfa Bensiwn Dyfed
Ymgynghorydd annibynnol y Gronfa ers 2005 yw Mr Eric Lambert. Roedd
Mr Lambert yn cael ei gyflogi gan State Street (rhiant gwmni WM
Performance Services) ond bellach mae’n hunan gyflogedig. Cytunwyd y
byddai Mr Lambert yn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn nes y byddai’r
cytundeb gyda State Street yn dod i ben. Mae’n ofynnol bellach felly bod y
Gronfa yn tendro am y gwasanaeth. Ni cheir gwybod canlyniad y broses
dendro tan fis Rhagfyr 2010. 

Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan Mr Eric Lambert yn cynnwys:

• Mynychu cyfarfodydd Panel Cronfa Bensiwn Dyfed, o leiaf tri yn
Llundain ac un yng Nghaerfyrddin bob blwyddyn. 

• Mynychu fel bo’r galw gyfarfodydd ynghylch penodi rheolwyr buddsoddi
a darparwyr buddsoddi arbenigol eraill.

• Rhoi cyngor ynghylch cynigion polisi ar ddyrannu asedau buddsoddi,
holi a herio rheolwyr buddsoddi a darparwyr arbenigol eraill ynghylch
perfformiad, gweithgarwch buddsoddiadau ac addasrwydd
strategaethau buddsoddi 

• Mynychu Cyfarfod Ymgynghorol Blynyddol Cronfa Bensiwn Dyfed yng
Nghaerfyrddin bob blwyddyn a rhoi cyflwyniad i’r cyfarfod. 

• Rhoi cyngor ynghylch materion llywodraethu corfforaethol a
buddsoddi’n gymdeithasol gyfrifol, dehongli deddfwriaethau newydd
sy’n effeithio ar fuddsoddiadau’r gronfa bensiwn, asesu a monitro risg,
eiddo, ecwiti preifat, cronfeydd diogelu a materion eraill yn ymwneud â
buddsoddiadau amgen.

• Cyfrannu erthygl i Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Cronfa Bensiwn
Dyfed.8



Rheoliadau Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi
Cronfeydd) 2009
Yn dilyn ymgynghoriad statudol a ddaeth i ben ym mis Ebrill 2009, daeth y
rheoliadau uchod i rym ar 1 Ionawr 2010.  Mae’r rhain yn diddymu a disodli
Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi
Cronfeydd) 1998.  Mae rheoliadau 2009 yn newid llawer ar reoliadau 1998, a’r
prif rai yw: 

• O’r 1af Ebrill 2011, dylai awdurdod gweinyddu gael cyfrifon banc ar wahân
ar gyfer y Gronfa Bensiwn.

• Dylai awdurdod gweinyddu gael pŵer penodol, ond cyfyngedig, i fenthyca
arian am hyd at 90 diwrnod, at ddibenion llif arian ei Gronfa Bensiwn.

• Dylai Datganiad Egwyddorion Buddsoddi yr awdurdod gynnwys
gwybodaeth ynghylch ei bolisi ar risg a’i bolisi ar roi benthyg stociau neu
warannau eraill o’i Gronfa Bensiwn. 

Wedi’i gynnwys yn y Rheoliadau hefyd mae’r mater o uno arian Cronfa
Bensiwn gyda balansau arian yr awdurdod gweinyddu ac yn dilyn canllawiau
anffurfiol pellach gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol, cytunwyd y
gellid parhau i uno’r arian cyn belled â: 

• bod y Panel Pensiwn yn gwneud cais i uno asedau ariannol y Gronfa
Bensiwn gydag asedau’r  Cyngor.

• bod yr uno at yr unig ddiben o reoli trysorlys arian y Gronfa Bensiwn ac
nid yw’r Gronfa Bensiwn yn rhoi benthyg arian i’r Cyngor.

• bod yr un hawliau economaidd yn berthnasol i arian y Gronfa Bensiwn ag
i arian y Cyngor.

• bod fframwaith ffurfiol ar gyfer gweithredu hyn. 

Mae’r Panel Pensiwn wedi cymeradwyo’r meini prawf uchod ar gyfer uno arian.

Perfformiad Buddsoddiadau 
Unwaith eto llwyddodd Cronfa Bensiwn Dyfed i berfformio’n well na
chyfartaledd pwysol yr awdurdodau lleol, gan ennill elw o 37.3% o gymharu â
35.2% yn 2009-10.

Ym myd cronfeydd pensiwn awdurdodau lleol y DU roedd safle’r Gronfa yn
35ain, sef yr un safle ag yn 2008-09. 

Dyma’r canlyniadau gorau i’r Gronfa ers dros 30 mlynedd. Yn sicr mae wedi
cael “adferiad llwyr” ers elw dramatig -18.8% yn 2008-09 ac mae’r llwyddiant
hwn wedi codi gwerth y gronfa ar y farchnad gan fynd ag ef y tu hwnt i £1bn
unwaith eto!!

Siomedig fodd bynnag yw gorfod adrodd fod y perfformiad 0.8% yn is na’r
meincnod a stociau Ecwiti y DU oedd yn bennaf gyfrifol am hynny. Dylai’r
Gronfa gael budd o’r mynediad sydd ganddi i gynhyrchion ecwiti cyfunol
Blackrock a bydd tanberfformiad Ecwiti y DU yn cael ei unioni’n fuan iawn. 

Mae’r elw wedi’u nodi yn y tablau isod.

Rhaid nodi nad yw Schroders a Partners Group wedi’u cynnwys yn y ffigurau
perfformiad gan nad oeddent wedi gwneud unrhyw fuddsoddiadau o bwys tan
ddiwedd mis Mawrth 2010.
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Panel, Swyddogion, Ymgynghorwyr
a Rheolwyr Cronfa Bensiwn Dyfed   
Mae Polisi Llywodraethu y Gronfa (sydd i’w weld ar wefan y Gronfa) yn nodi
rolau a chyfrifoldebau’r Panel.

Yn ystod 2009-2010 aelodau’r Panel oedd:

Y Cynghorydd Wyn Evans - Cadeirydd y Panel

Y Cynghorydd Terry Davies (MBE) - Aelod o’r Panel

Y Cynghorydd Siân omas - Aelod o’r Panel

Y Cynghorydd Philip Hughes - Dirprwy Aelod o’r Panel

Cymerwyd lle’r Cynghorydd Clive Scourfield gan y Cynghorydd Philip
Hughes yn ystod y flwyddyn.

Cyfarfu’r Panel bedair gwaith gyda BlackRock yn 2009 - 2010 gan fynychu
cyfarfodydd ychwanegol ym mis Ebrill 2009 a mis Mawrth 2010.
Cynhaliwyd y Cyfarfod Ymgynghorol Blynyddol ym mis Medi 2009.

Roedd swyddogion canlynol Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd yn
bresennol yng nghyfarfodydd y Panel a/neu’n gweithredu fel
ymgynghorwyr:

Mr Roger Jones, BSc (Hons) Econ, CPFA – Cyfarwyddwr Adnoddau

Mr Chris Moore, FCCA – Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol

Mr Anthony Parnell, FCCA – Rheolwr y Trysordy a Buddsoddiadau
Pensiwn

Mr David Lewis, MIPPM – Rheolwr Gwasanaethau’r Trysorlys

Mynychodd y Panel a’r swyddogion nifer o gyrsiau hyfforddiant, seminarau
a chynadleddau ar faterion gweinyddu a buddsoddi. Darparwyd y rhain gan
reolwyr y gronfa, ymgynghorwyr, y swyddogion uchod, a chymdeithasau
llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol.

Ymgynghorydd Annibynnol y Gronfa yw:

Mr Eric Lambert -  sydd yn rhoi cyngor i’r Panel ar bob agwedd ar reoli
buddsoddiadau mewn cyfarfodydd chwarterol a chyfarfodydd ad hoc fel bo angen.

Y rheolwyr a’r ymgynghorwyr eraill sy’n cyfrannu i’r Gronfa yw:

BlackRock, Schroders, Partners Group – Rheolwyr Buddsoddi

WM Performance Services – Cwmni Mesur Perfformiad

HSBC Securities Services – Ceidwaid

Eversheds – Ymgynghorwyr Cyfreithiol

Mercer – Actiwari ac Ymgynghorwyr Buddsoddi

Swyddfa Archwilio Cymru – Archwilydd Allanol

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn aelod o’r Gymdeithas Genedlaethol
Cronfeydd Pensiwn (CGCP), Fforwm Cronfeydd Pensiwn Awdurdodau
Lleol (FfCPAL) a Rhwydwaith Bensiynau CIPFA.

Panel y Gronfa Bensiwn
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Arolwg

Gweithgaredd fuddsoddi dros yr hirdymor yw rheoli cronfeydd pensiwn.
Caiff asedau eu crynhoi gydol bywyd gwaith yr aelod a chânt eu tynnu i

lawr i ddarparu incwm oes yn ystod ei ymddeoliad.  Gan fod yr asedau hynny’n
cael eu buddsoddi dros gyfnodau hir o amser maent yn ffynonellau cyfalaf
pwysig i’r economi yn ogystal â chynnal y budd-daliadau y mae’r aelodau â
hawl iddynt.

Y brif egwyddor wrth fuddsoddi yw y dylai’r asedau a ddelir fod yn asedau
hirdymor sy’n llunio portffolio amrywiol o wahanol fathau o gyfleoedd
buddsoddi.  Yn ystod y cyfnod yn arwain at yr argyfwng ariannol roedd rhai
o’r sefydliadau ariannol wedi colli golwg ar yr egwyddor allweddol hon.

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed erioed wedi bod yn ymwybodol iawn o’i
hamcanion. Er bod yn flaengar mae bob amser wedi cydnabod yr angen am
fuddsoddi dros yr hirdymor a chynnal portffolio amrywiol a cheidwadol.
Mae’r dull hwn wedi bod o fantais i’r Gronfa yn ystod yr argyfwng ariannol
ac yn yr adferiad yn y farchnad ar ôl hynny.

Er mai llwm yw’r rhagolygon economaidd o hyd, dyma’r adeg y gall aelodau
Cronfa Bensiwn Dyfed gael cysur o wybod bod cronfa hirdymor helaeth ac
amrywiol yn gefn i’w budd-daliadau.

Mr Lindsay Tomlinson (OBE)
Rheolwr�Gyfarwyddwr,�BlackRock

Adroddiad Buddsoddi BlackRock
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Cyflwyniad 

Yn yr adroddiad hwn rydym yn bwrw golwg gyffredinol ar berfformiad eich
Cronfa, yn edrych ar rai o’r prif ddigwyddiadau mewn marchnadoedd ar

draws y byd, yn crynhoi’r gwaith yr ydym wedi bod yn ei wneud ar y cyd yn
ystod y cyfnod, ac yn edrych ar thema y disgwyliwn iddi barhau i ddenu
diddordeb buddsoddwyr mewn cynlluniau pensiwn.

Mae’r graff gyferbyn yn dangos perfformiad y gwahanol asedau yn ystod y
flwyddyn a adolygir.  

Mae wedi bod yn flwyddyn dda iawn i fuddsoddwyr ecwiti yn sgil y
gweddnewidiad yn nheimladau buddsoddwyr ym mis Mawrth 2009.  Yn gwbl
groes i’r rhifau mynegai a nodwyd yn adroddiad blynyddol 2008-2009, mae’r
elw yn y farchnad ecwiti, ym mlwyddyn 2009-2010 y Gronfa, wedi bod yn
gadarnhaol iawn i fuddsoddwyr sterling.  Ar ben hynny wrth i’r dangosyddion
ac amodau economaidd wella bu cwymp sylweddol yn anwadalwch y farchnad
ecwiti, o’r uchelfannau eithriadol yn niwedd 2008,.  Yn fyr, bu adferiad digynsail
yn y farchnad ecwiti yn ystod y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth
2010 a daeth graddau’r anwadalwch i lawr i lefelau arferol.  

Nid yw’r elw wedi bod cystal i’r buddsoddwyr mewn bondiau ac mae’n
amrywio yn ôl dosbarth yr ased.  Mae gwerth bondiau corfforaethol wedi
codi’n sylweddol o’r lefelau eithriadol isel a gafwyd yn niwedd 2008/dechrau
2009 ac o’r herwydd mae cryn fwlch rhwng eu perfformiad hwy a pherfformiad
bondiau’r llywodraeth.  Mae stociau aur wrth-indecs wedi parhau’n boblogaidd

wrth i gronfeydd pensiwn a sefydliadau eraill geisio diogelwch rhag
chwyddiant yn y dyfodol.  Ni chafodd farchnad

bondiau’r llywodraeth gyfnod hapus yn ystod
y 12 mis diwethaf.  Yn fras, dechreuodd

buddsoddwyr fynegi pryder ynghylch
maint y mantolenni sofran a gallu
gwledydd i dalu dyledion.  Roedd
hyn fwyaf amlwg yng ngwledydd

deheuol Ewrop, ond mynegwyd pryder hefyd ynghylch lefelau dyledion nifer
o farchnadoedd bondiau llywodraeth.

Ceir mwy o fanylion am ddigwyddiadau’r flwyddyn a aeth heibio yn nes ymlaen
yn yr adroddiad, a hyderwn y byddant yn ddefnyddiol a diddorol i chi.

Elw’r farchnad am y flwyddyn yn diweddu 31.03.10
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Newyddion Diweddaraf y Rheolwr
Ar 1 Rhagfyr 2009, unodd Barclays Global Investors gyda BlackRock i
lunio un cwmni rheoli buddsoddiadau cwbl integredig ac annibynnol a
elwir BlackRock.  Mae’r cytundeb rheoli buddsoddiadau rhwng Cronfa
Bensiwn Dyfed a Barclays Global Investors Ltd (BGIL) yn dal mewn grym
gan fod y corff contractio BGIL wedi cael ei ailenwi yn BlackRock Advisers
(UK) Ltd. 

Newidiadau i’r portffolio
Rhwng 1 Ebrill 2009 hyd ganol mis Mawrth 2010 parhawyd i weithredu’r
strategaeth a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2006 ar gyfer y portffolio.  Fodd
bynnag, ganol mis Mawrth 2010 gofynnodd y Panel Pensiynau i
BlackRock rannu’r portffolio yn ddau, lle byddai 90% o’r asedau yn llunio’r
“Prif Bortffolio” a’r gweddill yn mynd i’r “Portffolio Cadw” a fyddai’n cael
ei ddadfuddsoddi dros amser i gyllido’r portffolio eiddo gyda Schroders
and Partners.  Disgwylir y bydd holl ddaliadau’r Portffolio Cadw wedi’u
gwerthu ymhen rhyw 18 mis.

Mae mandadau BlackRock ar 31 Mawrth 2010 wedi’u nodi yn y tablau
canlynol:

Crynodeb o’r perfformiad blynyddol
Yn ystod blwyddyn y Cynllun i 31 Mawrth 2010, enillodd BlackRock elw
o 37.3% i Gronfa Bensiwn Dyfed o gymharu ag elw meincnod teilwredig
o 38.4%. Roedd elw’r portffolio eleni yn gosod Cronfa Dyfed yn 38fed ym
myd cronfeydd pensiwn awdurdodau lleol y DU.

Gan edrych yn gyntaf ar gronfeydd ecwiti, mae proses wyddonol
BlackRock o fuddsoddi mewn ecwiti wedi cael blwyddyn heriol ac yn wir
yr un themâu cyffredinol a welwyd gydol y cyfnod ac ar draws y
marchnadoedd.

Rhoddodd y newid sydyn yn nheimladau buddsoddwyr ym mis Mawrth
2009 gryn hwb i’r stociau ansawdd isel, yr union fath o warannau y mae

Dosbarth yr Asedau Y Meincnod a Ystod
ddyrannwyd (%)      (%)

Stociau Gilt Llog sefydlog y DU 50.0 n/a

Stociau Gilt Wrth Indecs 50.0 n/a

CYFANSWM 100.00

Dosbarth yr Asedau Y Meincnod a Ystod
ddyrannwyd (%)      (%)

Ecwitis DU 43.5 +/-1.5

Ecwitis Tramor 33.5 +/- 1.50

Ecwitis Gogledd America 11.0 +/- 5.00

Ecwitis UD 10.3

Ecwitis Canada 0.7

Ecwitis Japan 4.0 +/- 5.00

Ecwitis Ewrop 11.0 +/- 5.00

Ecwitis Cyrion Tramor 3.8 0.00 – 8.8

Ecwitis Marchnadoedd sy’n Amlygu 3.7 0.00 – 8.7

Incwm sefydlog 22.0 +/- 1.50

Cronfa Bondiau Corfforaethol Holl                                    
Stociau BGI Ascent DU 11.0 +/- 5.00

Bondiau mynegrifol wedi eu didoli 11.0 +/- 5.00

Arian parod 1.00 0 – 2.5%

Global Ascent (Sterling) Ltd 1.00 +/- 0.5

Arian parod 0.0 0-1.0

CYFANSWM 100.00
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proses fuddsoddi wyddonol BlackRock yn tueddu i beidio â’u dewis.   Yn erbyn
y cefndir hwn, mae wedi bod yn gyfnod lle mae “gwerth” ar y cyfan wedi
perfformio’n dda gan fod y stociau a ddioddefodd fwyaf yn 2008 wedi dod yn
rhad iawn ac felly roedd eu gwerth yn unig yn gwneud iddynt ymddangos yn
ddeniadol.  Fodd bynnag roedd natur ansawdd isel/risg uchel y stociau hyn yn
golygu bod ein portffolios yn rhy ysgafn o ran yr enwau oedd wedi adlamu
fwyaf.  Yn olaf, fel yr âi’r flwyddyn yn ei blaen dirywiodd y goel mewn
teimladau.  Y rheswm am hynny oedd bod nifer o fuddsoddwyr gwybodus
megis dadansoddwyr wedi cael eu dal gan gyflymder digynsail adferiad y
farchnad ecwiti o fis Mawrth 2009 ac roedd eu hargymhellion ar ei hôl hi am
y rhan fwyaf o’r flwyddyn.

Yn erbyn y cefndir hwn, mae buddsoddiadau ecwiti BlackRock wedi cael
trafferth i ychwanegu gwerth. Cafodd portffolio buddsoddiadau ecwiti'r DU
flwyddyn wan a chan ei fod yn cyfrif am 39% o asedau Cronfa Dyfed dyma’r
effaith unigol fwyaf ar berfformiad cyffredinol y Gronfa.  Roedd portffolio
ecwiti tramor yn gyffredinol, rhywfaint ar y blaen â llinell ganol y meincnod,
er bod y daliadau mwyaf yn y maes hwn, sef y cronfeydd a gyllidir yn America,
Ewrop a Japan, i gyd wedi perfformio’n is na’u mynegai mewnol a meincnodau
penodol Cronfa Dyfed.

Mae’n werth nodi elw’r portffolio llog sefydlog. Mae elw buddsoddiadau
BlackRock mewn bondiau’r llywodraeth a bondiau corfforaethol wedi bod yn
well na meincnodau’r mynegeion perthnasol y mae rheolaeth BlackRock yn
seiliedig arnynt.  Fodd bynnag y meincnod a ddefnyddir gan Gronfa Dyfed yw
llinellau canol perthnasol WM sydd ar y blaen i’r mynegeion ac mae’r rheiny
yn dangos bod perfformiad y bondiau corfforaethol yn is na’r disgwyl. O ran
cronfa’r stociau aur, llwyddwyd i berfformio’n well na’r meincnod yn bennaf
oherwydd y gwyriad tactegol i fondiau corfforaethol gan fod y rheiny wedi
perfformio’n well na bondiau llywodraeth y DU gydol y flwyddyn.  O ran
cronfa’r bondiau corfforaethol, roedd y dewisiadau o ran diwydiant a diogelwch
yn ffactor bwysig yn llwyddiant y perfformiad.  Roedd gwyro i fondiau
corfforaethol o radd is hefyd wedi hybu’r elw. Roedd portffolio’r stociau aur
wrth-indecs, sy’n dilyn hynt y mynegeion, wedi perfformio yn unol â’r
disgwyliadau ac yn cyfateb i’r mynegai bondiau perthnasol. Fodd bynnag gan
fod cyfrifon stociau aur wrth-indecs WM yn cynnwys cronfeydd buddsoddi
a chronfeydd sy’n dilyn y mynegeion, mae llinell ganol WM yn well na’r
mynegai.

Yn olaf cafodd cronfa  Global Ascent BlackRock flwyddyn dda iawn. Mae’r
gronfa hon yn lledaenu dyraniad yr asedau yn dactegol ar sail ffactorau macro
economaidd byd eang. Llwyddodd Global Ascent i ychwanegu gwerth gydol
y flwyddyn gan berfformio’n sylweddol well na’i feincnod ariannol.     

Adolygiad o’r farchnad a’r economi
Wedi’r anghydbwysedd difrifol, amodau credyd anodd, twf mewn diweithdra
a dyledion personol uchel ar ddechrau 2009, roedd yna fwy o hyder dros yr
haf bod economi’r byd yn troi.  Yn y DU peidiodd Banc Lloegr â newid y
cyfraddau llog. Fodd bynnag parodd syndod i’r farchnad drwy ymestyn ei
raglen liniaru gan roi pwysau ar sterling

Cynyddodd chwant buddsoddwyr i gymryd risg yn y chwarter hwn wrth i
ragor o arwyddion ddod i’r amlwg fod yr adferiad economaidd byd-eang yn
cyflymu. Yn wir daeth economi’r UD allan o’r dirwasgiad gydag adroddiadau
o dwf blynyddol o 2.2% ar gyfer y trydydd chwarter.  Yn gyffredinol llwyddodd
parth yr ewro i ddod allan o’r dirwasgiad yn y trydydd chwarter pryd y cafwyd
twf cymedrol yn y cynnyrch domestig gros a llwyddodd y farchnad ecwiti i
wneud mwy o elw.  Ar y llaw arall methodd economi’r DU i ddod allan o’r
dirwasgiad wrth i bryderon gynyddu ynghylch maint y dyledion cyllidol. Serch
hynny llwyddodd marchnad stoc y DU i gynyddu yn sgil polisi ariannol hynod
lac a gwendid sterling

Ar ddechrau 2010, parhaodd dangosyddion economaidd arweiniol yr UD i fod
yn gryf.  Yn Ewrop, canolbwyntiwyd ar yr her gyllidol yn wynebu nifer o
economïau parthau ymylol yr ewro, yn neilltuol Groeg. Cymerodd Groeg
gamau i leihau’r diffyg ariannol drwy gyh0eddi cynllun caledi newydd, ynghyd
â chynllun achub yn ymwneud â’r UE a’r Gronfa Ariannol Ryngwladol.  Roedd
y DU yn destun pryder cyllidol hefyd wrth i ddyledion y sector cyhoeddus
gyrraedd 12% o’r Cynnyrch Domestig Gros ac wrth i’r posibilrwydd y ceid
senedd grog  nesau. Serch hynny cafodd marchnad stoc y DU chwarter
cadarnhaol. Yn un o’r marchnadoedd a berfformiodd orau yn y chwarter cyntaf
cafodd marchnad stoc Japan gychwyn cryf i 2010. Er bod gan Japan broblemau
economaidd difrifol yn yr hirdymor mae’r momentwm economaidd presennol
yn gadarnhaol ac mae gwahanol ddangosyddion ac arolygon yn awgrymu bod
yr economi ar lwybr sy’n gwella’n gyflym.
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Cysylltiadau yn ystod y flwyddyn 
Cyflwynwyd pedwar adroddiad ffurfiol i'r Panel Buddsoddi gan BlackRock
yn ystod cyfnod yr adolygiad.  Cynhaliwyd tri o’r cyfarfodydd hyn yn
swyddfeydd BlackRock yn Llundain, a chynhaliwyd y pedwerydd yn union
cyn y Cyfarfod Ymgynghorol Blynyddol yng Nghaerfyrddin. Rhoddodd
BlackRock hefyd gyflwyniad i gyflogwyr â’u noddai yn y Cyfarfod
Ymgynghorol Blynyddol ym mis Medi.

Yn ystod y cyfarfodydd ffurfiol gyda’r Panel darparodd BlackRock
hyfforddiant buddsoddi i aelodau’r Panel a swyddogion y Cyngor. Mae’r
pynciau a drafodwyd wedi cynnwys:

• rhagoriaeth strategaeth fyd-eang dros strategaeth ranbarthol o ran
buddsoddi mewn ecwiti

• llywodraethu corfforaethol yn BlackRock

• buddsoddi gweithredol neu fuddsoddi goddefol

• cyflwyniad i fuddsoddi gweithredol sylfaenol mewn ecwiti'r DU yn
BlackRock

Mae amrywio yn dal i fod yn bwysig
Arweiniodd yr anhrefn yn y farchnad yn 2008 at gynnydd sylweddol yn y
cydberthyniad rhwng pob math o ddosbarth o asedau. Er bod hynny wedi
dangos bod cyfyngiadau i’r arfer o amrywio pan fo’r farchnad yn hynod o
anwadal, pryd y cofnododd sawl marchnad y dirywiad mwyaf yn ei hanes,
nid yw mewn unrhyw fodd yn negyddu gwerth yr egwyddor fuddsoddi
allweddol hon. I’r gwrthwyneb bydd pob cynllun pensiwn sydd ag
amrywiaeth go iawn o fuddsoddiadau wedi llwyddo’n well i wrthsefyll yr
anhrefn hwn.

Mae synnwyr cyffredin a damcaniaethau buddsoddi yn awgrymu bod
amrywio eich ffynonellau risg ac elw yn ymagwedd ddoeth a chadarn sydd,
dros yr hirdymor, yn gallu cynyddu elw a addaswyd yn ôl risg.  Nid yw’r
ffaith nad oedd amrywiaeth wedi gweithio cystal ag y gallai yn wyneb
anwadalwch eithriadol yn y marchnadoedd yn negyddu ei ddilysrwydd yn
y byd newydd. Yn union fel y mae’n annoeth iawn i yrru gan edrych yn unig
ar ddrych ôl cerbyd, mae’n annoeth hefyd i seilio eich penderfyniadau
buddsoddi yn unig ar yr hyn ddigwyddodd yn y gorffennol.

Yr her fodd bynnag yw llwyr ddeall y sbardun sylfaenol sy’n creu elw neu’n
peri risg ym mhob dosbarth o ased a’u perthynas â’i gilydd. Mae hyn yn
neilltuol o anodd ym maes y dosbarthiadau amgen ac amlygwyd hynny gan
y cynnwrf yn y farchnad yn 2008 pan sylweddolodd nifer o gynlluniau
pensiwn mai’r hyn oedd eu hasedau amgen mewn gwirionedd oedd asedau
traddodiadol uchel eu risg wedi’u hailbacio. 

Yn fwy cyffredinol rydym wedi gweld nad yw’r berthynas rhwng asedau yn
ddigyfnewid a bod angen dulliau deinamig o ddyrannu asedau.  Bydd
cynlluniau pensiwn am barhau i amrywio eu hasedau a hynny o fewn
dosbarthiadau prif ffrwd a dosbarthiadau amgen, ond byddant y fwy
ymwybodol o’r sialensiau.  O ran y dosbarthiadau amgen, o gofio’r
amgylchiadau anodd yn y farchnad, byddant hefyd  am gael mwy o gyngor
arbenigol o ran amseriad a rheoli risg a hefyd o ran dewis
strategaeth/rheolwyr  fel y gwelir mwy fyth
o wahaniaethau yn yr elw.  O ganlyniad
credwn y bydd cynnydd yn y diddordeb ym
mhob math o wahanol ddosbarthiadau
amgen. 

Mr Ian Davidson
Cyfarwyddwr Cwsmer, BlackRock
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Cefndir
Ar ddiwedd 2009 penderfynwyd dyrannu £100 miliwn i’r farchnad eiddo, a
phenodwyd Schroders i reoli mandad eiddo aml-reolwyr traws Ewropeaidd
oedd yn werth £88 miliwn. Yn ei hanfod yr hyn yw strategaeth “aml-
reolwyr” yw dull o gael mynediad i friciau a morter uniongyrchol drwy
gyfrwng nifer o gronfeydd eiddo. Mae sawl mantais i’r ymagwedd hon yn
cynnwys y dewis i amrywio asedau a rheolwyr, cael mynediad i reolwyr
arbenigol a pheidio â gorfod ymgymryd â’r gwaith gweinyddol beunyddiol
o brynu a rheoli eiddo uniongyrchol.

Pam Eiddo?
Mae buddsoddiadau mewn eiddo wedi cael eu cynnwys mewn portffolios
erioed gan nad oes llawer o gydberthyniad rhwng eiddo a dosbarthiadau
eraill o asedau, mae’r elw ariannol yn gymharol uchel ac mae i eiddo rai
nodweddion sy’n ei ddiogelu rhag chwyddiant.

%�cyfanswm�yr�enillion�fesul�blwyddyn

Ffynhonnell:�Datastream,�Schroders�and�IPD�–�Rhagfyr�2009

Mae marchnad eiddo y DU yn unigryw o ran ei bod erioed wedi cael budd
o’r ffaith bod pob adolygiad rhent yn codi rhenti. Golyga hyn bod y rhent a
gontractiwyd yn daladwy hyd yn oed os yw’r raddfa ar y farchnad yn is. O
safbwynt y buddsoddwr, mae hyn yn ddeniadol gan y golyga bod rhywfaint
o sicrwydd i’r elfen ariannol o’r enillion. Hefyd, gan mai codi rhenti a wna
pob adolygiad mae gan yr elfen ariannol y gallu i gynyddu bob tro y cynhelir
adolygiad ac nid yw’n disgyn hyd yn oed os yw gwerth rhenti yn dirywio.
Dangosir y cydberthyniad rhwng elw ariannol a chwyddiant, a
sefydlogrwydd yr elw ariannol ar y tudalen nesaf.

Adroddiad Buddsoddi Schroders
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Cymharu enillion ariannol eiddo ac ecwitis gyda chyflogau a chwyddiant cyfartalog.

Ffynhonnell:�Datastream,�Schroders�and�IPD.�Rhagfyr�2009

Cymharu enillion eiddo, ecwitis a stociau aur a siart yn dangos y cydberthyniad rhwng enillion
ecwitis, eiddo a stociau aur  

Ffynhonnell:�Datastream,�Schroders�and�IPD.�Rhagfyr�2009
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Pam Nawr? 
Mae marchnad eiddo y DU yn un gylchol ac felly mae dewis yr amser i ymuno â’r farchnad
yn bwysig os yw’r dyraniad i gyflawni’r amcanion buddsoddi. Mae’r siart isod yn dangos
bod y farchnad yn ei hanterth yn 2007 pan oedd y cynnyrch ariannol cyfartalog yn 4.6% -
po isaf y cynnyrch uchaf y pris (Ffynhonnell: Mynegai Misol IPD). Yn hanesyddol ystyriwyd
eiddo yn werth teg pan fo’r cynnyrch rhwng 1.5% a 2.0% yn uwch na bondiau’r llywodraeth;
ddiwedd mis Mai 2010, roedd cynnyrch eiddo yn 6.6% ac roedd bondiau 10 mlynedd y
llywodraeth yn 3.3% ar 12 Gorffennaf 2010.

Fel y gwelir yn y siart uchod, roedd marchnad y DU ar ei hisaf ym mis Mehefin 2009 ac
roedd eiddo’n ymddangos yn gymharol rad o’i gymharu â dosbarthiadau eraill o asedau.
Dyma’r adeg yr oedd Dyfed yn dod i’r penderfyniad i wneud dyraniad i’r farchnad eiddo.
Penodwyd Schroders ym mis Chwefror 2010 pan oedd gwerth eiddo yn dal i fod rhyw 37%
yn is na’r brig yn 2007 ac roedd cynnyrch eiddo, ar 6.8%, yn parhau i fod yn weddol
ddeniadol.

Mae mandad Schroders hefyd yn cynnwys y gallu i fuddsoddi yng nghyfandir Ewrop. Yn
dilyn yr argyfwng ariannol byd eang gwelwyd marchnadoedd eiddo tiriog ym mhob cwr
o’r byd yn colli gwerth. Mae cwymp ac adferiad y marchnadoedd wedi amrywio rhwng
rhanbarthau, sectorau a mathau o eiddo. Yn gyffredinol mae marchnadoedd cyfandir Ewrop
wedi bod oddeutu 12 – 18 mis y tu ôl i’r farchnad yn y DU.   

%

Cylch Marchnadoedd Cyfalaf     Cylch Marchnadoedd Meddiannwyr     Cylch Marchnadoedd Cyfalaf

Mai 88   Mai 90    Mai 92           Mai 94        Mai 96         Mai 98       Mai 00           Mai 02      Mai 04        Mai 06      Mai 08          Mai 10

Cyfanswm elw

Ffynhonnell: Datastream, Schroders and IPD. Mai 2010
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Cymwysterau Schroders
Mae Schroders wedi bod yn rheoli cronfeydd eiddo ers 1971 ac ar ddiwedd
mis Mawrth 2010 roedd yn rheoli gwerth £8.1 biliwn o asedau eiddo. Mae’n
cyflogi 97 o bobl yn y maes hwn sydd wedi’u lleoli mewn naw swyddfa
wahanol yn Ewrop yn cynnwys Llundain, Frankfurt, Amsterdam, Milan a
Stockholm.

Sefydlodd ei fusnes aml-reolwyr eiddo yn 1997 ac ar ddiwedd mis Mawrth
2010 roedd yn rheoli gwerth £1.8 biliwn o asedau a fuddsoddwyd mewn 40
o wahanol gronfeydd ar draws Ewrop. Yn dîm annibynnol mae gan y tîm
aml-reolwyr eiddo naw unigolyn yn gweithio iddo.

Mae gan Schroders gronfa amrywiol o gleientiaid yn cynnwys 12 awdurdod
lleol yn y DU sy’n gleientiaid aml-reolwyr eiddo (diwedd mis Mawrth 2010). 

Strategaeth y Portffolio
Amcan fuddsoddi Schroders yw perfformio 0.75% y flwyddyn yn well na
mynegai cronfa eiddo gyfun yn y DU (Mynegeion Cronfeydd Eiddo Cyfun
IPD – cyfartaledd y cronfeydd cytbwys wedi’u pwysoli) dros gyfnod treigl
o 5 mlynedd. Cytunwyd ar amrywiol baramedrau buddsoddi i sicrhau bod
y portffolio yn cynnwys digon o amrywiaeth o ran rheolwyr, sectorau eiddo
a rhanbarthau.

Yn wahanol i ddosbarthiadau eraill o asedau mae eiddo yn gymharol ddrud
i’w fasnachu – gallai cost y broses gyflawn o werthu a phrynu ased fod
cymaint â 7% o werth yr ased – mae hefyd yn ddosbarth o ased sy’n
gymharol anhylif. O ystyried y nodweddion hyn mae’n debygol y bydd yn
cymryd rhwng 12 – 18 mis i roi’r strategaeth eiddo ar waith. 

Lluniau eiddo a ddelir yn Henderson Retail Warehouse Fund, a’r Unite Student
Accommodation Fund

Trosolwg o Farchnad Eiddo Ewrop
Mae elfennau “o’r brig i lawr ac o’r gwaelod i fyny” yn perthyn i’r broses
fuddsoddi a fabwysiadwyd gan Schroders. Mae’r elfen “o’r brig i lawr” yn
ymwneud â defnyddio ymchwil macro i glustnodi sectorau a rhanbarthau
marchnadoedd sydd yn eu barn hwy yn debygol o berfformio’n well na’r
farchnad yn gyffredinol. Mae’r elfen “o’r gwaelod i fyny” yn galw am
ymagwedd fwy micro ac yn ymwneud â chynnal dadansoddiad manwl o’r
union gyfleoedd buddsoddi. Felly mae’r dadansoddiad o’r brig i lawr yn
llywio rheolwr y gronfa at y marchnadoedd a ffafrir a’r broses o’r gwaelod i
fyny yn dewis a monitro’r buddsoddiadau yn y marchnadoedd a ffafrir.

Mae’r graff gyferbyn isod yn dangos y sectorau yn y DU sy’n cael ei ffafrio
ar hyn o bryd gan Schroders yn ôl pwysoliad y farchnad. Mae’n dangos bod
swyddfeydd, yn neilltuol yng nghanol Llundain, yn cael eu ffafrio dros y
sector adwerthu. Mae Schroders hefyd yn gwyro o blaid arian a lleoliadau
sy’n llai tebygol o gael eu handwyo gan fesurau’r llywodraeth i dorri ar
wariant.
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Sectorau’r DU a ffafrir gan Schroders

Ffynhonnell: Datastream, Schroders and IPD. Mai 2010

Yng nghyfandir Ewrop mae Schroders yn ffafrio’r sector adwerthu dros swyddfeydd. Fel yn y DU, ffafrir
hefyd y marchnadoedd hynny sy’n llai tebygol o gael eu handwyo gan fesurau caledi ac sy’n fwy agored.
Mewn perthynas â hyn y marchnadoedd a ffafrir yw rhai Ffrainc, Gwlad Pwyl a Llychlyn.

Rhoi’r Strategaeth ar waith
Llofnodwyd y mandad gyda Schroders ym mis Chwefror 2010 ac erbyn diwedd mis Mehefin 2010 roedd
£57 miliwn o’r £88 miliwn a ddyrannwyd, wedi cael ei ymrwymo i 13 o gronfeydd yn cynnwys tri
buddsoddiad yng nghyfandir Ewrop. Cyfran y dyraniad cychwynnol i’r DU ac Ewrop yw 75:25, ond disgwylir
i hyn amrywio dros amser.

Mae proffil y buddsoddiadau a wnaed hyd yma wedi amrywio o gronfeydd eiddo craidd sy’n fuddsoddiad
risg isel/cytbwys yn y farchnad, cronfeydd sy’n canolbwyntio ar sectorau neu ranbarthau i gronfeydd llai
cyfyngedig / mwy manteisgar y mae mwy o risg ynghlwm wrthynt ond sydd â’r potensial i wneud elw uwch.

Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o’r hyn a ddyrannwyd i’r portffolio wedi cael ei ddefnyddio erbyn diwedd
2010, pryd y disgwylir i’r portffolio fod wedi buddsoddi mewn mwy na 20 o gronfeydd a 14 o wahanol
reolwyr. Mae cael portffolio tra amrywiol yn un o’r amcanion allweddol. Gyda hynny mewn golwg, mae’r
siartiau isod yn dangos bod buddsoddiad o £88 miliwn drwy gyfrwng strategaeth eiddo aml-reolwyr yn
darparu amrywiaeth sylweddol o ran sectorau, daearyddiaeth a rheolwyr cronfeydd. Yn wir disgwylir i’r
portffolio targed ddarparu buddsoddiad mewn eiddo perthnasol sy’n werth mwy na £34.8 biliwn.
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Adwerthu
Swyddfa
Diwydiannol

Ffrainc
Sweden
Yr Eidal
Yr Almaen

Portiwgal
Gwlad Pwyl
Eraill

31.3%

16.3%
9.8%

9.8%

9.8%

7.5%

15.4%

29.9%

43.8%

26.3%

Adwerthol
Storfeydd Adwerthu
SwyddfeyddDinesig
Eraill

Canolfanau Siopa
Swyddfeydd y Pen Gorllewin a Chanol Llundain
Diwydiannol
Arian Parod

Buddsoddiadau yn y sectorau targed ym mhortffolio’r DU o gymharu â safleoedd y meincnod

Dangosir data ddiwedd mis Mawrth 2010

Crynodeb
Ychwanegwyd eiddo at y portffolio cyffredinol er amrywio’r buddsoddiadau. Drwy ddefnyddio strategaeth aml-reolwyr i
weithredu’r dyraniad hwn o asedau llwyddwyd i gynyddu mwy fyth ar yr amrywiaeth y gellir ei gael. Gwnaed y buddsoddiad
yn ystod cyfnod isel o’r cylch eiddo diweddaraf ac mae Schroders wedi gwneud cryn gynnydd i weithredu’r strategaeth yn
2010. 

Mr Graeme Rutter
Cyd-Bennaeth�o�Eiddo�Aml-Rheolwr,�Schroders

Buddsoddiadau yn
targed daearyddol Ewrop

Buddsoddiadau yn sector
targed Ewrop
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Mae’n destun balchder i Partners Group ei fod wedi cael ei benodi i reoli buddsoddiadau
dyraniad Cronfa Bensiwn Dyfed i eiddo Ewropeaidd. Golyga hyn ei fod yn rheoli 20% o

ddyraniad y Gronfa i eiddo, ochr yn ochr â’r 80% a reolir gan Schroder. Yn gwmni byd eang sydd
wedi’i leoli yn y Swistir rydym yn rheoli buddsoddiadau ar ran mwy nag 20 o gronfeydd pensiwn
llywodraeth leol yn y DU, megis Strathclyde, Tyne and Wear, Glannau Mersi, Swydd Buckingham,
Avon ac Abertawe. Mae uwch dîm eiddo y cwmni yn meddu ar fwy nag ugain mlynedd o brofiad
yn y diwydiant ac mae’r tîm ehangach sy’n cynnwys mwy na 400 o bobl mewn 11 o swyddfeydd
ar draws y byd yn llawn cyffro ynghylch yr amgylchedd buddsoddi presennol wrth i Gronfa
Bensiwn Dyfed fentro am y tro cyntaf i faes eiddo Ewropeaidd. 

Erbyn y llofnodwyd y cytundeb rheoli buddsoddiadau rhwng Cronfa Bensiwn Dyfed a Partners
Group ym mis Mehefin eleni, roedd eiddo tiriog, fel dosbarth o asedau, eisoes wedi dioddef
cyfnod o bwysau eithriadol. Er bod y pwysau hwn wedi creu cryn broblemau i nifer o gyfranogwyr
y farchnad oedd wedi gorfenthyca, pery’n gyfle deniadol iawn i fuddsoddwyr â chyfalaf i wneud
elw wedi’i addasu yn ôl y risg. Gyda hynny mewn golwg, roedd y mandad buddsoddi a gynigiwyd
gan Partners Group i Gronfa Bensiwn Dyfed yn anelu at ddatblygu portffolio o asedau eiddo
tiriog oedd yn cynnig yr amrywiaeth mwyaf posib. Cytunwyd y byddai paramedrau’r mandad
teilwredig hwn fel a ganlyn:

Adroddiad Buddsoddi Partners Group

Mandad ar wahân • Mandad  Partners Group neilltuol ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed

• Strwythur ar ffurf Scottish Limited Partnership, y gwerth yn ôl £ Sterling

Portffolio amrywiol • Buddsoddiad mewn 100+ o eiddo perthnasol ar draws Ewrop

• Y strategaeth a’r buddsoddiadau yn ategu’r 80% o ddyraniad craidd 

Llywio lefelau buddsoddi • Model llif arian teilwredig

• Cynnydd dros ddwy flynedd i gyrraedd a chynnal targed o £22m o ran 

gwerth net yr asedau

Llywio lefelau buddsoddi • Mynediad i wybodaeth am y portffolio ac adroddiadau chwarterol a blynyddol

• Ymweliadau rheolaidd â Chaerfyrddin a gwahoddiad agored i swyddfeydd PG

Gwir fandad buddsoddi ategol sy’n gwbl amrywiol o ran rheolwyr, 
daearyddiaeth, math o fuddsoddiad ac eiddo

Buddsoddiad uniongyrchol yn 5 Canada Square, 
Canary Wharf.
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Amcan y mandad yw buddsoddi yn yr eiddo gorau yn y lleoliadau gorau ar
draws Ewrop gan leihau risg drwy amrywiaeth a chanolbwyntio ar ansawdd.
Mae tair cydran i’r mandad: buddsoddiadau cychwynnol, eilaidd ac
uniongyrchol. Ar sail cynllun i ymrwymo’r holl ddyraniad buddsoddi yn ystod
y ddwy flynedd gyntaf, mae Partners Group yn rhagweld y bydd y portffolio
yn seiliedig ar oddeutu chwe ymrwymiad i gronfeydd eiddo profedig ac
arbenigol yn Ewrop y bydd bob un ohonynt yn buddsoddi mewn 10-20 eiddo
perthnasol.  Mae’n fwriad gan Partners Group hefyd i ychwanegu
buddsoddiadau eraill i’r portffolio drwy brynu budd presennol mewn
cronfeydd oddi wrth fuddsoddwyr sydd angen arian. Gelwir y buddsoddiadau
hyn yn ddeliau ‘eilaidd’ ac yn ystod y wasgfa gredyd ddiweddar mae Partners
Group wedi llwyddo i gael gostyngiadau cyson rhwng 40%-60% mewn
portffolios o ansawdd uchel. Mae trydedd gydran portffolio darged Cronfa
Bensiwn Dyfed yn cynnwys buddsoddiadau uniongyrchol mewn eiddo. Yn yr
amgylchedd presennol gellir prynu eiddo sy’n dod â llif cryf o arian gan
denantiaid dibynadwy sydd wedi ymrwymo i brydlesi hirdymor, am werthoedd
a ail-brisiwyd ac mae hwn yn gyfle sylweddol i wneud elw deniadol wedi’i
addasu yn ôl y risg. Mae Partners Group yn disgwyl i ffurf portffolio Cronfa
Bensiwn Dyfed fod yn seiliedig ar y canllawiau canlynol:

Adeiladu portffolio sy'n hollol amrywiol i uchafu elw wedi ei addasu am risg

Rydym ni yma yn Partners Group yn edrych ymlaen at adeiladu portffolio o
ryw 100 o eiddo perthnasol ar draws Ewrop dros amser. A ninnau’n un o
lofnodwyr Egwyddorion Buddsoddi Cyfrifol y Cenhedloedd Unedig (UNPRI),
bydd cyfrifoldeb cymdeithasol yn cael ei ymwreiddio i’n proses fuddsoddi.
Carwn eich sicrhau y byddwn ni yma yn Partners
Group yn gwneud ein gorau glas i sicrhau’r
cysylltiadau, y sylw a’r gwasanaeth gorau i Gronfa
Bensiwn Dyfed dros yr hirdymor er sefydlu
perthynas gref a hirhoedlog gyda dosbarth o
asedau hirdymor.  Edrychwn ymlaen at eich
gweld yn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Medi
pryd y byddwn yn hapus i ateb cwestiynau yn
Gymraeg a Saesneg! 

Daeryddiaeth

Canol a Dwyrain 
Ewrop

DU

Gorllewin
Ewrop

Targed gwreiddol/amrediad
Targed gwreiddol/amrediad

Canol a Dwyrain 
Ewrop

DU

Gorllewin Ewrop

Cynradd
Eilradd

Uniongyrchol

Cynradd

Eilradd

Uniongyrchol

Math o fuddsoddiadau

Mr Robert Lamb
Dirprwy-Arlywydd�Cynorthwyol,�
Partners�Group

Buddsoddiadau uniongyrchol yn Berlin
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Adroddiad ar Berfformiad a Risg
Cronfeydd Awdurdodau Lleol

Roedd yr enillion blynyddol hyd ddiwedd mis Mawrth 2010 y gorau a gofnodwyd erioed gan WM Local
Authority Universe.  Ar gyfartaledd roedd enillion y cronfeydd yn 35%, sef mwy na digon i dalu am y

golled o 20% y flwyddyn flaenorol. Llwyddodd y marchnadoedd ecwiti i ailgodi’n gryf a’r rhai a
berfformiodd orau oedd  y Marchnadoedd sy’n Amlygu a Chyrion y Môr Tawel. I fuddsoddwyr yn y
bunt roedd yr enillion o Ewrop yn 47%, ychydig ar y blaen i’r enillion o 43% yng Ngogledd America.
O blith y prif farchnadoedd ecwiti Japan oedd wanaf ond er hynny llwyddodd i gael enillion o 33%.

Gwanhau ychydig fu hanes y bunt yn erbyn Doler America a’r Ewro a bu’n ddisymud yn erbyn yr
Yen. Felly roedd gwell enillion i’r un rhan o bump o awdurdodau lleol oedd wedi diogelu eu
cysylltiadau ag arian tramor. Gwelwyd cynnydd sylweddol ym mherfformiad bondiau corfforaethol
pan ddirywiodd  yr arfer byd eang o symud i asedau mwy diogel, ac roedd yr enillion am y flwyddyn
yn 27% ar gyfartaledd. O ran bondiau llywodraeth Prydain fodd bynnag roedd y rhan fwyaf o
gronfeydd wedi nodi mai prin iawn oedd yr enillion. Roedd stociau aur wrth-indecs wedi perfformio’n
gryf gan fod y marchnadoedd yn poeni am y codiad mewn chwyddiant.

Cymysglyd oedd perfformiad y buddsoddiadau amgen. Mae gwerth ecwiti preifat yn is na gwerth
ecwiti a ddyfynnwyd ac o’r herwydd roedd y rhan fwyaf o’r enillion am y flwyddyn yn negyddol a
dim ond ychydig dros ddeg y cant oedd enillion y cronfeydd diogelu. Llwyddodd y farchnad eiddo i
berfformio’n gadarnhaol yn ail hanner 2009 ac roedd enillion y cronfeydd ar gyfartaledd yn 10% am
y flwyddyn.

Parhaodd ystod y canlyniadau i fod yn ehangach nag arfer. Roedd 90% o enillion y cronfeydd o fewn
amrediad o 16%, yn unol â’r flwyddyn flaenorol ond yn ddwbl yr hyn yr oedd yn y blynyddoedd cyn
hynny. I raddau mae’r cynnydd hwn yn amrediad yr enillion yn adlewyrchu’r amrywiaeth ehangach
ar draws y dosbarthiadau o asedau a’r anwadalwch o fewn y dosbarthiadau hynny.

Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf mae enillion blynyddol y gronfa gyfartalog wedi bod yn 8% y flwyddyn
sy’n rhoi gwir elw o 5% y flwyddyn. Nid yw’r enillion cystal yn y tymor byr fodd bynnag. Dros y deng
mlynedd ddiwethaf 4% yw enillion y gronfa gyfartalog, sydd ond 1% y flwyddyn yn fwy na chwyddiant
ac sy’n is na’r mynegai enillion cyfartalog. Effeithiwyd yn fawr ar yr elw gan berfformiadau gwael
ecwiti yn ystod 2000-2003 yn dilyn byrstio swigen dotcom  a’r digwyddiadau ddiwedd 2007 ac yn
2008. Mae’r canlyniadau dros dair a phum mlynedd lawer yn well nag yr oeddent y llynedd yn bennaf
oherwydd yr elw ardderchog a gafwyd yn y deuddeng mis diwethaf.
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Mr David Cullinan
Pennaeth�yr�Ymgynghoriaeth�Perfformiad
WM�Performance�Services

Cronfa Bensiwn Dyfed
Enillion
Roedd yr elw o 37.3% a enillodd y Gronfa yn y flwyddyn ddiwethaf y gorau ers i ni
ddechrau dilyn hynt ei pherfformiad 32 blynedd yn ôl – a hynny ar sodlau’r
flwyddyn waethaf!

Mewn perthynas â’r meincnod fodd bynnag roedd hyn 0.8% yn is 

Yn unol â’r arfer ers sawl blwyddyn bellach peidiodd rheolwr y gronfa â newid fawr
ar ddyraniad yr asedau a ragnodwyd gan y meincnod, gan ddewis yn hytrach i
sicrhau gwell enillion trwy fuddsoddi mewn offeryn cyfun perchnogol o ddyrannu
asedau.  Parodd hyn rhywfaint o gostau yn y flwyddyn ddiwethaf a chafodd y
buddsoddiadau a ddewiswyd o fewn y dosbarth o asedau fwy o ddylanwad
negyddol. Tanberfformiad ar ran y stociau a’r cyfranddaliadau domestig
gyfrannodd fwyaf ar waethaf y ffaith i’r rheolwr wneud elw o 50%.

Mae rheolau llywodraethu cryf y cynllun yn ei gwneud yn ofynnol bod y Panel yn
monitro’r perfformiad yn y tymor byr. Yr hyn sydd o bwys hefyd yw bod y Panel
yn rhoi pwyslais priodol ar orwelion tymor hwy yn ogystal, megis 5, 10 ac 20
mlynedd.

Mae’r rheolwr wedi perfformio’n well na’r meincnod 7 gwaith yn ystod y 10
mlynedd ddiwethaf ac wedi perfformio’n is na’r meincnod 3 gwaith yn y 5 mlynedd
ddiwethaf. Mae’r canlyniadau yn y tymor canol felly yn is na’r meincnod ond yn
0.5% gwerthfawr y flwyddyn yn well na’r meincnod dros y ddegawd.

Dros y tymor hwy, ugain mlynedd a thu hwnt, mae’r Gronfa’n perfformio’n well
na’r meincnod. Dros y tymor hwyaf, 32 o flynyddoedd, mae’r Gronfa wedi gwneud
elw o 11.8% y flwyddyn, sydd 0.2% y flwyddyn yn well na’r meincnod a 7% y
flwyddyn yn well na chwyddiant. 

O’i chymharu â chronfeydd awdurdodau lleol eraill, roedd safle’r Gronfa ychydig
y tu allan i’r traean uchaf yn y flwyddyn ddiweddaraf, canlyniad strategaeth
wahanol iawn o gymysgu asedau.

Mae safle’r Gronfa yn agos iawn i’r deg uchaf o ran perfformiad cronfeydd
awdurdodau lleol dros y tymor hwy (deng mlynedd, ugain mlynedd a phum
mlynedd ar hugain).

Risgiau
Cynyddodd anwadalwch yr enillion i oddeutu 15% y flwyddyn dros y cyfnod
diwethaf. Mae hyn yn uwch na’r canlyniad ar gyfer y sector yn ei gyfanrwydd sydd
wedi bod yn arallgyfeirio yn y blynyddoedd diwethaf i wahanol ddosbarthiadau o
asedau (megis cronfeydd diogelu, ecwiti preifat ac eiddo). Disgwylir i benderfyniad
strategol Dyfed i fuddsoddi mewn eiddo tiriog leihau’r anwadalwch parhaus.

Crëwyd cyfran fechan o’r anwadalwch, 1.1% y flwyddyn, gan benderfyniadau rheoli
asedau. Bu hyn yn sefydlog mewn cyfnodau diweddar a phery i fod yn isel iawn o’i
gymharu ag awdurdodau lleol eraill y DU.  

Dros y blynyddoedd mae BlackRock (BGI gynt) wedi dangos gallu medrus i drosi
risgiau rhesymol yn elw gwerthfawr ond yn ystod y cyfnod adolygu diweddaraf nid
yw risg wedi talu cystal.
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Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi

Er bod ‘amrywiaeth’ yn air mawr, hanfod yr egwyddor fuddsoddi a fynegir
ganddo yw synnwyr cyffredin syml. Waeth ba mor hyderus fo rhywun

ynghylch rhagolygon unrhyw fuddsoddiad unigol, gall ddigwydd nad oes
sylfaen i’n hoptimistiaeth ac mae’r buddsoddiad yn ein siomi. Os bydd y
buddsoddiad penodol hwn yn perfformio’n wael ni fyddem am i’r un canlyniad
(gwael) hwn andwyo’n sylweddol ar werth y gronfa gyfan ac felly mae’n well
cael amrywiaeth. 

Gallai’r ‘buddsoddiad unigol’ fod yn ddosbarth o ased (megis ecwiti), marchnad
(megis Gogledd America) neu warant unigol (megis stoc 4.75% 2020 y
Trysorlys neu BP, stociau aur Llywodraeth Prydain). Rhaid i reolwyr asedau
ystyried amrywio ar lefel cronfeydd hefyd. Yn wir mae rheoliadau yn cefnogi’r
themâu hyn o amrywio gan eu bod wedi’u cynnwys yn Rheoliadau CPLlL
(Rheolaeth a Buddsoddi) 2009.

Fel cronfeydd tebyg eraill mae gan Gronfa Dyfed hanes o gefnogi ecwiti i
ddarparu’r math o elw cryf y mae’r gronfa ei hangen i atgyweirio’r diffyg yn y
cyllid a sicrhau bod cyfraniadau (Cyflogwyr) yn cael eu cadw cyn ised, ac mor
sefydlog, â phosib, un o amcanion allweddol y gronfa. Fodd bynnag, fel y
gwelsom er gofid i ni, mae elw ecwiti wedi bod yn siomedig iawn ers rhai
blynyddoedd bellach. Yr elw a gafwyd o fuddsoddi mewn ecwiti, fel y’i
mesurwyd gan arolwg cynhwysfawr WM o gronfeydd Awdurdodau Lleol yw
2.0, 8.4, 3.2 a 8.6% y flwyddyn dros y 3,5, 10 ac 20 mlynedd ddiwethaf.
Dylanwadwyd yn andwyol ar yr elw siomedig iawn dros y cyfnod o 10 mlynedd
gan lwyddiant a methiant ‘dotcom’ ac, yn fwy diweddar, dylanwadwyd yn
andwyol ar y cyfnod hwnnw eto a’r cyfnod o 3 blynedd gan un o’r argyfyngau
ariannol mwyaf difrifol y gall unrhyw un ohonom ei gofio. Er y byddem am
barhau i gefnogi ecwiti i ddarparu elw cryf yn y dyfodol efallai ei bod yn fwy
doeth fyth i ystyried rhywfaint o amrywiaeth, rhag ofn.

Rydym wedi bod yn edrych ers rhai blynyddoedd ar Fuddsoddiadau Amgen i
ddarparu dewis arall o elw - yn lle ecwiti - ac i ddarparu amrywiaeth.  Os bydd
ecwiti yn parhau i siomi byddem am weld bod gobaith i ased amrywiol arall -
eiddo yn ein hachos ni - ddal ei werth neu o bosib ei gynyddu.

Mae cronfeydd eraill wedi mynd ar hyd y trywydd hwn, rhai yn llawer iawn
mwy dygn.  Ar 31 March 2010 roedd cronfa gyfartalog CPLlL yn dal 6.1%
mewn eiddo, er yn ddiddorol iawn roedd oddeutu 15% o gronfeydd heb
fuddsoddi mewn eiddo o gwbl, a 6.6% yn yr holl ddewisiadau amgen eraill,
ecwiti preifat a chronfeydd diogelu yn bennaf. Er nad oes rhestr gyffredin y
cytunwyd arni o’r holl ddewisiadau amgen, byddent fel arfer yn cynnwys y
ddau hwn (Ecwiti Preifat a Chronfeydd Diogelu) yn ogystal â Strategaethau
Enillion Absoliwt, Arian Gweithredol a’i frawd mawr Dyraniad Tactegol o
Asedau Byd-eang (GTAA), Nwyddau, Isadeiledd ac (o bosib) Bondiau Elw
Uchel / Dyledion Marchnadoedd Sy’n Amlygu. Byddai rhai hefyd yn cynnwys
Eiddo yn y rhestr hon o ddewisiadau eraill. Mae i bob dewis ei gefnogwr a’i
wrthwynebwr.

Mae Cronfa Dyfed eisoes wedi buddsoddi ychydig (oddeutu1%) mewn rhai o’r
dewisiadau eraill hyn, Active Currency a GTAA yn bennaf, drwy ei
fuddsoddiad yng nghronfa Blackrock Global Ascent Limited (GAL).

Mewn perthynas â Chronfa Dyfed, gadewch i ni ddychwelyd at Eiddo, ein prif
ddewis arall. Nodais yn fy adroddiad y llynedd fod y cyfle i fuddsoddi mewn
eiddo cystal nawr ag a fu mewn unrhyw adeg ers sawl degawd gan fod prisiau
eiddo masnachol wedi disgyn rhyw 40% yn ystod y ddwy flynedd gythryblus
rhwng haf ’07 ac ’09.  Roedd y prisiau deniadol ynghyd â llif incwm rhent cryf
oddeutu 7% y flwyddyn, yn neilltuol o’i gymharu ag elw’r prif asedau buddsoddi
eraill megis stociau aur ac ecwiti'r DU (y naill a’r llall yn rhoi elw oddeutu 3.5
- 4% y flwyddyn), a’r rhagolygon y byddai cyfalaf a rhenti yn codi ar yr un raddfa
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Mr Eric Lambert
Ymgynghorydd�Annibynnol

a chwyddiant mwy neu lai, wedi ein cymell i fentro buddsoddi am y tro cyntaf
mewn eiddo. Cyfle yr ydym wedi manteisio arno. Yn unol â’i arfer i ymrwymo
i’r hirdymor penderfynodd y Panel fuddsoddi oddeutu 10% o’r gronfa mewn
eiddo. Gan barhau’r thema gyffredinol i ‘amrywio’, yn ychwanegol at fuddsoddi
mewn gwahanol sectorau o eiddo masnachol sef adwerthu, swyddfeydd a
diwydiant, rydym hefyd wedi penderfynu cael amrywiaeth daearyddol drwy
fuddsoddi yng Nghyfandir Ewrop yn ogystal â mewn eiddo domestig yn y DU.
Mae gennym hefyd amrywiaeth o ran y ‘steil’ o reolaeth eiddo a ddarperir gan
ddau wahanol reolwr asedau eiddo: Schroders a Partners Group y mae eu
portffolio wedi’i rannu yn ôl 80:20% i adlewyrchu’r gwahaniaeth ym mhroffiliau
risg-elw y ddau steil.

Nid yw pob penderfyniad da o reidrwydd yn arwain at ganlyniad da - gwireb
anffodus. Yn sicr nid yw’n amhriodol i gario ambarél pan fo glaw wedi’i addo,
ond bernir bod hynny’n ddiangen os yw’r rhagolygon yn anghywir ac mae’r
haul yn gwenu. Pwy a fyddai wedi medru rhagweld marchnadoedd hynod
anwadal a dirwasgedig y degawd diwethaf a barodd yr elw siomedig mewn
ecwiti y cyfeiriwyd ato ar ddechrau’r adroddiad hwn?  Serch hynny rydym yn
dal i fod yn hyderus bod y penderfyniad i fuddsoddi mewn eiddo ar yr adeg
hon, a hynny ar lefel sylweddol a drwy reolwyr yr ydym wedi’u dewis, yn un a
seiliwyd ar ddadansoddiad da o wybodaeth briodol, gadarn a pherthnasol.
Mae’r farchnad eiddo wedi bod yn cynyddu ers iddi gyrraedd ei man isaf yn
haf ’09 ac anelwn at elwa ar y dadeni hwn yn y blynyddoedd i ddod.

Roeddwn yn cloi fy adroddiad y llynedd gyda’r geiriau ‘Amser yn unig a
ddengys’ ac er na fynnaf ailadrodd fy hun ni allaf feddwl am ffordd fwy priodol
i gloi adroddiad eleni. Felly, unwaith eto ‘amser yn unig a ddengys’!
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Datganiadau Buddsoddi Allweddol

Datganiad Egwyddorion Buddsoddi (DEB)

Mae Cronfa Bensiwn Dyfed wedi mabwysiadu’r arfer gorau o
gynhyrchu, cyhoeddi a chynnal adolygiad rheolaidd o’r Datganiad o

Egwyddorion Buddsoddi (DEB). Bydd y Gronfa yn parhau’r arfer hwn yn
ymateb i Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Rheoli a Buddsoddi
Cronfeydd) (Diwygiad) 1998.

Ers 1 Gorffennaf 2000, rhaid i Gyngor Sir Caerfyrddin, fel yr awdurdod lleol
sy’n gyfrifol am weinyddu Cronfa Bensiwn Dyfed, (Deddf Blwydd-dal 1972,
Rheoliadau 1995) gyhoeddi DEB sydd yn rhaid iddo gynnwys:

• Y mathau o fuddsoddiadau a ddelir 
• Y cydbwysedd o wahanol fathau o fuddsoddiadau 
• Y risgiau 
• Yr elw a ddisgwylir ar y buddsoddiadau 
• Gwerth y buddsoddiadau 
• Graddau’r ystyriaeth a roddir i Fuddsoddi’n Gymdeithasol Gyfrifol wrth 

fuddsoddi 
• Ymarfer hawliau (yn cynnwys hawliau pleidleisio) sydd ynghlwm wrth 

fuddsoddiadau 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymgynghori â’i ymgynghorydd annibynnol
ac wedi cysylltu â’i reolwr buddsoddiadau wrth lunio’r datganiad hwn yn
neilltuol ynghylch nodau ac amcanion y Gronfa a’r modd y dymuna’r Gronfa
wireddu’r amcanion hynny.

Mae dwy ran i’r polisi buddsoddi cyffredinol:

• Rheolaeth strategol yr asedau sydd yn sylfaenol yn gyfrifoldeb y Panel 
Pensiwn. Cynnwys y Panel 3 Aelod Etholedig o Gyngor Sir Caerfyrddin (ac
1 dirprwy aelod) a enwebwyd gyda phwerau dirprwyedig gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin.  Cynghorir y Panel gan ymgynghorydd annibynnol a 
Chyfarwyddwr Adnoddau Cyngor Sir Caerfyrddin. Ysgogir y rheolaeth 
strategol gan yr amcanion buddsoddi a nodir yn adran 2. 

• Rheolaeth feunyddiol yr asedau a ddirprwyir i reolwr buddsoddi 
proffesiynol 

Mae’r DEB (gan gynnwys Rhestr wirio cydymffurfio Myners) diweddaraf ar
gael oddiwrth y Cyfarwyddwr Adnoddau neu ar y wefan
www.dyfedpensionfund.org.uk/cymraeg/buddsoddiagwybodaethycronfa/pag
es/datganiadegwyddorionbuddsoddi(deb).aspx

Datganiad Strategaeth Gyllido (DSG) 
Rheoliadau (Diwygio) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Cymru a Lloegr)
2004 yw’r fframwaith statudol sy’n pennu bod yn rhaid i’r Awdurdod
Gweinyddu baratoi Datganiad ynghylch y Strategaeth Gyllido. Y prif ofynion
ar gyfer paratoi’r DSG yw:

Ar ôl ymgynghori â’r holl bartïon perthnasol sy’n ymwneud â’r Gronfa, bydd
yr Awdurdod Gweinyddu yn paratoi ac yn cyhoeddi ei strategaeth gyllido;  

Wrth baratoi’r DSG, rhaid i’r Awdurdod Gweinyddu dalu sylw i: 

• y canllawiau a gyhoeddwyd gan CIPFA at y diben hwn a'r;  
• Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi  (DEB) ar gyfer y Gronfa a 

gyhoeddwyd o dan Reoliad 9A o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol (Rheoli a Buddsoddi Cyllid) 1998 (fel y’u diwygiwyd). 

Rhaid i’r DSG gael ei adolygu a’i gyhoeddi pryd bynnag y mae newid o bwys
yn naill ai’r polisi ar y materion a bennir yn y DSG neu yn y Datganiad o
Egwyddorion Buddsoddi. 

Mae’r budd-daliadau sydd i’w talu o dan y Gronfa yn cael eu gwarantu gan
statud ac mae’r addewid o bensiynau yn sicr. Mae’r DSG yn mynd i’r afael â’r
mater o reoli’r angen am ariannu’r budd-daliadau hyn yn y tymor hir, ac ar yr
un pryd mae hefyd yn gwneud y broses graffu yn haws ac yn fwy atebol drwy
wella tryloywder a datguddio.
Mae’r DSG diweddaraf ar gael oddiwrth y Cyfarwyddwr Adnoddau neu ar y
wefan
www.dyfedpensionfund.org.uk/cymraeg/buddsoddiagwybodaethycronfa/pa
ges/datganiadstrategaethgyllido(dsg).aspx
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Y Polisi Llywodraethu a Datganiadau
Cydymffurfio
Mae'n ofynnol dan y rheoliadau ynghylch polisïau llywodraethu fod awdurdod
gweinyddu, ar ôl ymgynghori â'r personau priodol, yn llunio, cynnal a chadw,
cyhoeddi ac adolygu'n barhaus ddatganiad ysgrifenedig sy'n pennu:

• a yw'r awdurdod yn dirprwyo'i swyddogaeth, neu ran o'i swyddogaeth, o 
ran cynnal a chadw'r gronfa bensiwn i bwyllgor, is-bwyllgor neu un o 
swyddogion yr awdurdod os yw'n gwneud hynny:

• pa mor aml y mae'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor yn cyfarfod;

• telerau, strwythur a gweithdrefnau gweithrediadol y cynllun dirprwyo;

• a yw'r pwyllgor neu'r is-bwyllgor hwn yn cynnwys cynrychiolwyr yr 
awdurdodau cyflogi (gan gynnwys cyflogwyr nad ydynt yn perthyn i'r
cynllun) neu aelodau o'r cynllun ac os felly, a oes gan y cynrychiolwyr
hynny yr hawl i bleidleisio.

• i ba raddau y mae'r trefniadau dirprwyo, neu ddiffyg dirprwyo, yn 
cydymffurfio â'r arweiniad a roddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol ac, os
nad yw'n cydymffurfio llwyr, y rhesymau dros beidio â chydymffurfio. 

Mae’r datganiad diweddaraf ar gael oddiwrth y Cyfarwyddwr Adnoddau neu
ar y wefan
www.dyfedpensionfund.org.uk/cymraeg/buddsoddiagwybodaethycronfa/pa
ges/llywodraethu.aspx

Datganiad Polisi Cyfathrebu 
Mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth cyson o'r
safon uchaf i'n cwsmeriaid mewn modd sydd mor effeithiol ac effeithlon â
phosib yn arbennig mewn cyfnod o newidiadau parhaus yn y byd pensiynau.

Mae'r ddogfen bolisi hon, a adolygir yn rheolaidd, yn pennu'r dulliau a
ddefnyddir i fodloni'r anghenion cyfathrebu hynny.

Nod Cronfa Bensiwn Dyfed yw defnyddio'r dulliau cyfathrebu sydd fwyaf
addas ar gyfer y gynulleidfa sydd i dderbyn y wybodaeth.  Gellir defnyddio
mwy nag un dull o gyfathrebu os yw hynny'n addas a'u bod yn bodloni holl
ofynion y rheolau sy'n ymwneud â darparu gwybodaeth am y Cynllyn a
gwybodaeth gysylltiedig.

Y dulliau a ddefnyddiwyd i gyfathrebu gwybodaeth ynglyn a buddsoddiadau a
materion gweinyddol yw:

• Gwefan y Gronfa 
• Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 
• Newyddlen Blynyddol 
• Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol 
• Sesiynau gyda gweithwyr a chyflwyniadau 
• Cyrsiau Cyn-Ymddeol 
• Llyfryn y Cynllyn 
• Canllawiau i Gyflogwyr 
• Sioeau Teithiol i Gyflogwyr 
• Mewnrhwyd Cyngor Sir Gâr 
• Negeseuon e-bost

Mae’r datganiad diweddaraf ar gael oddiwrth y Cyfarwyddwr Adnoddau neu
ar y wefan
www.dyfedpensionfund.org.uk/cymraeg/buddsoddiagwybodaethycronfa/pa
ges/datganiadpolisicyfarthebu.aspx
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Rhagarweiniad

Mae'r Gronfa Bensiwn yn cael ei rheoli gan Reoliadau a wneir gan yr
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. O dan ddarpariaethau

Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Ad-drefnu Llywodraeth
Leol yng Nghymru) 1995, trosglwyddwyd swyddogaeth yr awdurdod
gweinyddu i Gyngor Sir Caerfyrddin.   Er bod cyfraniadau gweithwyr a'r
budd-daliadau sy'n daladwy yn cael eu pennu gan Reoliadau, mae
cyfraniadau cyflogwyr yn cael eu hasesu yn actiwaraidd wrth brisio gwerth
y Gronfa ac mae’r meysydd lle gellir arfer disgresiwn yn amodol ar bolisïau
lleol sy’n cael eu pennu gan bob Cyflogwr sy’n rhan o’r Gronfa. 

Y Prif Fudd-daliadau 
• Pensiwn wedi’i Warchod Rhag Chwyddiant a Chyfandaliad Di-dreth ar

ymddeoliad. (Nid yw trefniadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar
eu newydd wedd yn cynnwys Cyfandaliad awtomatig ar gyfer
gwasanaeth ar ôl 31 Mawrth 2008.  Fodd bynnag, gall unigolion
drawsnewid rhan o'u pensiwn yn gyfandaliad di-dreth ychwanegol, ar
sail £12 am bob £1 o'r pensiwn.)

• Pensiwn Chwyddedig a Chyfandaliad Di-dreth Chwyddedig wrth
ymddeol oherwydd afiechyd gyda mwy na 2 flynedd o wasanaeth. 

• Marwolaeth mewn Swydd – Cyfandaliad Di-dreth sy’n werth teirgwaith
y cyflog blynyddol yn daladwy i’r ystad. Hefyd, mae budd-daliadau Priod,
Partneriaid Sifil, a Dibynyddion yn daladwy.  

• Marwolaeth ar ôl ymddeol – Pensiwn Priod, Pensiwn Dibynyddion ac
mewn rhai amgylchiadau Cyfandaliad ar Farwolaeth. 

• Trosglwyddo Hawliau Pensiwn i naill ai gynllun cymeradwy cyflogwr
newydd neu i gynllun pensiwn personol cymeradwy. 

• Mae gan weithwyr sy'n gadael â mwy na thri mis o wasanaeth (neu lai
na thri mis o wasanaeth pan fo taliad trosglwyddo wedi cael ei dderbyn)
hawl i Bensiwn Cadwedig wedi'i Warchod rhag Chwyddiant a
Chyfandaliad Di-dreth sydd fel arfer yn daladwy ar gyrraedd Oed
Ymddeol Arferol.  

• Gellir talu cyfraniadau ychwanegol i gynyddu’r budd-daliadau pensiwn

Gweinyddu’r Gronfa
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Codiadau Pensiwn 
Caiff pensiynau eu hadolygu bob blwyddyn o dan y Ddeddf Cynyddu
Pensiynau fel y pennwyd yn neddfwriaeth Nawdd Cymdeithasol yn unol â’r
cynnydd yn y gwahanol fudd-daliadau gwladol. Bydd y pensiwn yn codi yn
unol â chanran y cynnydd yn y Mynegrif Prisiau Adwerthu hyd Medi 2009.
O achos y dirywiad yn yr economi, roedd y Mynegrif Prisiau Adwerthu ar
gyfer mis Medi 2009 yn negyddol, ac o'r herwydd nid oedd modd cyflwyno
codiad yn y pensiwn o fis Ebrill 2010 ymlaen. Fodd bynnag, cafwyd
cadarnhad hefyd na fydaid dim gostyngiad yng ngwerth budd-daliadau yn
sgil yr effaith negyddol ar werthoedd y Mynegrif Prisiau Adwerthu.

Y dyddiadau ar gyfer talu Pensiynau
Llywodraeth Leol am 2010-2011 yw  

Menter Twyll Genedlaethol 
Mae'r awdurdod a Chronfa Bensiwn Dyfed yn dal i fod yn rhan o'r fenter
genedlaethol yn erbyn twyll, a drefnir gan y Comisiwn Archwilio, lle mae'r
data a ddarperir yn cynnwys manylion Pensiwn Galwedigaethol a manylion
cyflogres Gweithwyr a Phensiynwyr. Caiff gwybodaeth o'r fath ei chymharu
â data cyrff cyhoeddus eraill, sy'n helpu i:  
• sicrhau bod y defnydd gorau'n cael ei wneud o arian cyhoeddus  
• sicrhau na thelir pensiwn i berson sydd wedi marw 
• sicrhau bod Pensiwn Galwedigaethol ac incwm drwy gyflogaeth yn cael

eu datgan gan y sawl sy'n hawlio Budd-dal Tai

30 Ebrill 2010 
28 Mai 2010 
30 Mehefin 2010 
30 Gorffennaf 2010 
27 Awst 2010 
30 Medi 2010 

29 Hydref 2010 
26 Tachwedd 2010 
24 Rhagfyr 2010 
28 Ionawr 2011 
25 Chwefror 2011 
31 Mawrth 2011 
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Y diweddaraf am ddeddfwriaeth
Budd-daliadau Partneriaid Cyd-fyw
O 1af Ebrill 2008 ymlaen bydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar ei
newydd wedd nid yn unig yn rhoi pensiwn i Briod neu i Bartner Sifil, ond
hefyd i bartner cyd-fyw enwebedig. Mae'r Rheoliadau yn pennu rhai
amodau fel a ganlyn:  

• Gall unigolyn A briodi neu ffurfio partneriaeth sifil gyda B,  

• Mae unigolion A a B yn byw gyda'i gilydd fel pe baent yn ŵr a gwraig neu
fel pe baent yn bartneriaid sifil, 

• Nid yw A na B yn byw gyda thrydydd person fel pe baent yn ŵr a gwraig
neu fel pe baent yn bartneriaid sifil, a 

• Naill ai mae B yn ddibynnol yn ariannol ar A neu mae A a B yn rhyng-
ddibynnol yn ariannol.

Cafodd Budd-daliadau Goroeswyr Partneriaid Cyd-fyw eu cyfyngu i
aelodaeth ar ôl mis Ebrill 1988. Mae newidiadau i reolau'r Cynllun wedi cael
eu cyflwyno bellach, sy'n galluogi unigolion i wneud trefniadau bod budd-
daliadau dibynyddion partneriaid cyd-fyw yn cwmpasu aelodaeth cyn mis
Ebrill 1988 ar ffurf cyfraniadau ychwanegol. Dylech gysylltu â'r Adain
Bensiynau os hoffech enwebu partner cyd-fyw neu os oes angen rhagor o
wybodaeth arnoch am gyfraniadau ychwanegol fel bo'r gwasanaeth llawn
wedi'i gwmpasu yn y budd-daliadau dibynyddion perthnasol. Fel arall, ewch
i www.cronfabensiwndyfed.org.uk.

Gwerthuso Swyddi a Statws Unffurf
Mae rheolau'r Cynllun wedi newid yn ddiweddar o ran y darpariaethau cyflog
terfynol a ddefnyddir i asesu'r budd-daliadau pensiwn. Bellach mae'r
newidiadau hyn yn gwneud y canlynol yn glir; lle bo gostyngiad mewn cyflog
yn digwydd o ganlyniad i ymarferion gwerthuso swyddi neu statws unffurf,
gall aelod o'r cynllun ddewis defnyddio cyfartaledd blynyddol y tair blynedd

olynol orau o gyflog hyd at 31ain Mawrth yn ystod y 10 mlynedd olaf o
gyflogaeth, at ddibenion cyflog terfynol. Os yw aelodau'r Cynllun am wneud
y dewis hwn, mae'n rhaid iddynt benderfynu ar hynny o leiaf fis cyn y dyddiad
y daw eu haelodaeth yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i ben. 

Cyfraddau Cyfrannu y Gweithiwr
Cyflwynwyd lefelau cyfrannu aml-haen gan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol o 1af Ebrill 2008 ymlaen. Er bod ymarfer ymgynghori yn ystod 2009
wedi cynnig bandiau enillion a chyfraddau cyfrannu diwygiedig o fis Ebrill
2010 ymlaen, fel yr amlinellir isod, mae'n fater o aros i weld a ddaw'r
newidiadau hyn i rym neu, yn wir, beth arall all fod ar y gorwel:

Ystod Enillion                                      Y Gyfradd Gyfrannu

0 - £15,000                                  5.5%
tros  £15,000 - £22,000               6.0%
tros  £22,000 - £30,000               6.5%
tros  £30,000 - £40,000              7.0%
tros  £40,000 - £75,000               7.5%
tros  £75,000 - £100,000            8.5%
tros  £100,000                            10.0%

Roedd gan rai 'gweithwyr llaw' blaenorol gyfradd gyfrannu o 5% wedi'i
diogelu o dan hen drefniadau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Cafodd
y diogelwch hwn ei waredu fesul cam yn sgil cyflwyno trefniadau'r Cynllun
ar ei newydd wedd. O fis Ebrill 2010 ymlaen, bydd y gyfradd gyfrannu ar
gyfer y categori hwn yn cynyddu i 6.5% neu i'r band priodol ar sail y lefelau
ennill presennol sy'n gyfwerth ag amser llawn.
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Cyllideb 2010 
Yn dilyn yr Etholiad Cyffredinol ym Mai 2010, roedd yn amlwg y byddai
cyllideb frys yn cael ei chyhoeddi yn fuan ar ôl hynny ac na fyddai pensiynau
sector cyhoeddus yn cael eu heithrio o'r heriau y mae'r wlad yn eu hwynebu
yn sgil y diffyg yn y gyllideb. 

Cyn rhyddhau'r datganiad ynghylch y gyllideb, cyhoeddodd y Canghellor y
byddai John Hutton (cyn-Weinidog yng nghabinet y llywodraeth lafur) yn
cadeirio comisiwn i adolygu pensiynau sector cyhoeddus. Rhagwelir y bydd
yr adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth ar gyfer y datganiad ynghylch
cyllideb 2011 ac y bydd o ddiddordeb byw i bawb sydd â budd yn y Cynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol. 

Yn benodol, cyhoeddodd y Canghellor y bydd codiadau mewn pensiynau
sector cyhoeddus o Ebrill 2011, yn cael eu cysylltu â'r Mynegai Prisiau
Defnyddwyr sydd wedi rhoi sylfaen is yn y gorffennol na'r Mynegai Prisiau
Adwerthu a ddefnyddir ar hyn o bryd. Rhagwelwyd yn y datganiad ynghylch y
gyllideb y byddai hwn yn fodd i'r Trysorlys arbed £6bn y flwyddyn erbyn
diwedd oes y Senedd. 

Hefyd, cyhoeddodd y Canghellor fod y llywodraeth glymblaid yn bwriadu
parhau â pholisi'r weinyddiaeth flaenorol sef pennu terfynau o ran y gostyngiad
ar y dreth mewn perthynas â phensiynau a gronnir. Fodd bynnag, mae'n
bwriadu diddymu'r ddeddfwriaeth a oedd yn rhan o Ddeddf Gyllid 2010 a oedd
yn pennu terfynau o ran y gostyngiadau yn y dreth i rai a enillai gyflogau uchel
ac ymgynghori ynghylch dewisiadau eraill i gyfyngu ar ostyngiadau yn y dreth
yng nghyswllt pensiynau ar yr amod fod unrhyw atebion a gynigir yn darparu'r
un faint o refeniw treth a'r hyn a ragwelwyd gan y weinyddiaeth flaenorol. Mae
gwaith dadansoddi cychwynnol ar ran y llywodraeth yn awgrymu y dylai bod
modd casglu'r refeniw disgwyledig drwy ostwng 'lwfans flynyddol' (sy'n
£225,000) bresennol unigolion sy'n ennill rhwng £30,000 a £45,000.  O gofio'r
ymrwymiad i symleiddio'r argymhellion, mae'n ymddangos y byddai'r
trefniadau i gasglu'r refeniw a nodwyd yn effeithio ar grŵp ehangach o bobl ac
nid dim ond y rheiny y mae eu hincwm trethadwy yn £130,000 neu ragor. Heb
gael rhagor o fanylion bydd yn rhaid inni aros i weld beth fydd yn digwydd yn
y maes hwn.

Strategaeth Gweinyddu 
Yn unol â'r rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL), mae Cronfa
Bensiwn Dyfed wedi llunio Strategaeth Weinyddu sy'n ymwneud â gweithrediad
effeithlon y Gronfa ar ran yr Awdurdodau Cyflogi a’r Awdurdod Gweinyddu
sef Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Amcan y strategaeth yw rhoi diffiniad clir o rolau a chyfrifoldebau Cronfa
Bensiwn Dyfed a'r Awdurdodau Cyflogi dan y Rheoliadau CPLlL.   

Ochr yn ochr â'r Strategaeth, mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed hefyd Siarter
Cwsmeriaid sy'n disgrifio ymrwymiad y Gronfa i bob rhanddaliwr a
chyfarwyddeb Safonau Gwasanaethu sy'n disgrifio'r amser a ganiateir ar gyfer
gweithdrefnau gweinyddu mewnol gyda'r amser targed yn cael ei bennu ar y
dyddiad y derbynnir yr holl wybodaeth y mae’n rhaid ei chael er mwyn
cyflawni'r gwaith. 

Mae’r datganiad ar gael oddiwrth y Cyfarwyddwr Adnoddau neu ar y wefan
www.dyfedpensionfund.org.uk/cymraeg/cyflogwyr/pages/administrationstr
ategy.aspx

Edrych ymlaen
Yn ogystal â'r adolygiad o bensiynau sector cyhoeddus a gyhoeddwyd, prif
ganolbwynt 2010 yw'r gofynion ffurfiol o ran Prisio'r Gronfa fel yr oedd ar 31
Mawrth 2010. Newidiwyd y rheolau yn ddiweddar ac effaith hyn yw bod yn
rhaid rhoi data llawn i Actiwari'r Gronfa ac i Adran Actiwari'r Llywodraeth yn
unol ag amserlen a bennwyd.  Bydd hyn yn fodd i Adran Actiwari'r Llywodraeth
werthuso modelau ar gyfer cronfa genedlaethol a chywain gwybodaeth
ynghylch y trefniadau o ran rhannu costau a gafodd eu cyflwyno yn rhan o
fframwaith newydd y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn Ebrill 2008.
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Roedd eich Adain Bensiynau 
• Wedi parhau â'r rhaglenni hyfforddi ar gyfer staff mewnol lle llwyddodd

aelod arall eto i ennill statws Sylfaenol mewn Rheolaeth Pensiynau. Bernir
bod y buddsoddiad hwn, ynghyd â'r hyfforddiant i'r Cyflogwyr sy'n rhan o'r
Gronfa (gyda staff ychwanegol yn cymryd camau tuag at ennill statws
Diploma llawn mewn Rheoli Pensiynau), yn allweddol ar gyfer cyflenwi
gwasanaethau effeithiol o ran gweinyddu pensiynau, a hynny mewn byd o
newidiadau parhaus i reoliadau a disgwyliadau cynyddol o ran
rhanddalwyr. 

• Parhau i lunio a dosbarthu Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol  ar gyfer
Aelodau Gohiriedig y Cynllun (unigolion sydd wedi gadael y Cynllun â hawl
i fudd-daliadau pensiwn yn y dyfodol) ac Aelodau Gweithredol y Cynllun
(y rhai sy'n cyfrannu). Roedd rhan flaengar gan Gronfa Bensiwn Dyfed
unwaith yn rhagor, a lluniwyd y Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol ar
sail Cronfeydd Pensiwn Cymru gyfan. Yn dilyn yr anawsterau a ddaeth i
ran y llywodraeth ganolog, braf yw cael cynnwys unwaith eto y
rhagamcanion pensiwn y wladwriaeth yn y datganiadau a gyhoeddwyd.
Mae hyn yn fodd i aelodau'r Cynllun weld y darlun cyfan o ran
rhagamcanion eu budd-daliadau ymddeol. 

• Parhau â'r fenter "Tystysgrif Bywyd" sy'n ymwneud â thaliadau pensiwn a
delir â siec. 

• Parhau i lunio ffurf fwy manwl a phersonol ar y wybodaeth ddiweddaraf
(fe'i hailgyflwynwyd ym mis Ebrill 2006) ar gyfer pob pensiynwr, gan
amlinellu'r codiad yn y pensiwn yn sgil y dyfarniad ynghylch y codiadau
pensiwn blynyddol  

• Cymryd rhan ym Menter Twyll Genedlaethol y Comisiwn Archwilio, yn
unol â'r uchod. 

• Parhau i ymwneud â chyd-awdurdodau yng Nghymru sydd â Chynllun
Pensiwn Llywodraeth Leol, i archwilio’r cyfleoedd sydd ar gael i greu
partneriaethau a rhannu'r arferion gorau o ran gweinyddu'r Cynllun.    Bu
i Gronfa Bensiwn Dyfed gymryd yr awenau o ran nifer o dasgau, gan

gynnwys Newyddlenni penodol sy'n amlinellu newidiadau i reolau'r
Cynllun, datblygu Datganiadau Budd-daliadau Blynyddol ar eu newydd
wedd, a llunio nifer o 'ffeithlenni' ynghylch agweddau deddfwriaethol
allweddol. 

• Sicrhau, drwy weithdrefn FRS17, bod pob cyflogwr oedd i gydymffurfio â'r
gofynion cyfrifo hyn ar gyfer pensiynau wedi derbyn y canlyniadau a'r
datgeliadau yr oedd eu hangen arnynt erbyn yr amser yr oedd eu cyfrifon
yn cau. 

• Rhoi'r feddalwedd gweinyddu pensiynau ddiweddaraf - Altair - ar waith. 

• Ailwampio ac ail-lansio gwefan y Gronfa Bensiwn yn sgil trefniadau 2008
a sylwadau gan randdalwyr.

Mae'n ymddangos fod pob Adroddiad Blynyddol yn rhoi gwybod am ofynion
a newidiadau di-baid. Felly priodol fyddai i mi ar yr adeg hon ddiolch i'r holl
staff sy'n ymwneud â gweinyddu'r Cynllun am eu hymroddiad a'u gallu i
ymdopi â newid a bodloni gofynion sy'n cyson newid o ran y rheoliadau a'r
rhanddalwyr.                

Y Tîm Gweinyddu Pensiynau
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Safbwynt Yr Actiwari
Amrywiaeth?  
Sefydlogrwydd i mi bob amser!

Dyna flwyddyn.  Ar ôl amodau gwael iawn y farchnad yn 2008/09, gallwn
bellach eistedd yn ôl ac ymlacio.  Mae’r marchnadoedd buddsoddi wedi

bod yn llawer mwy cadarnhaol, ac roedd enillion y rhan fwyaf o gronfeydd
awdurdodau lleol yn fwy na 30%. Mae gennym lywodraeth newydd ac mae
hynny wedi rhoi taw ar beth o’r ansicrwydd gwleidyddol blaenorol.  A bydd
rhoi’r brêc ar gyflogau’r sector cyhoeddus yn sicr o arwain at leihau
atebolrwydd pensiwn.  Oni fydd……….?

Wel yn sicr mae’r cynnydd yn y marchnadoedd buddsoddi yn y flwyddyn
ddiwethaf i’w groesawu, yn neilltuol ar ôl y cwympiadau mawr yn y flwyddyn
flaenorol. Ond o gymryd y ddwy flwyddyn ddiwethaf gyda’i gilydd oddeutu
sero oedd perfformiad y buddsoddiadau yn gyffredinol sy’n llawer rhy isel i
gadw i fyny gyda’r twf yn atebolrwydd y Gronfa.

Canolbwyntia’r penawdau presennol ynghylch disgwyliad oes ar y bwlch
cynyddol rhwng pobl gefnog a’r rheiny sydd â llai o arian.  Ond mae hyn yn
cuddio’r ffaith bod cyfraddau marwolaeth yn parhau i ddisgyn ymhlith pawb.
Yn naturiol mae hyn yn newyddion da i bensiynwyr, ac i’r holl aelodau o ran
hynny, ond mae i hyn oblygiadau o ran costau i’r Gronfa gan fod pensiynau’n
cael eu talu dros gyfnodau hwy.

Ychwaith, nid yw lleihad yn lefelau cyffredinol cyflogau bob amser yn golygu
lleihad yn atebolrwydd y Gronfa.  Os yw bil cyffredinol cyflogau yn lleihau
oherwydd bod aelodau yn gadael, bydd gan yr aelodau hynny fudd-daliadau
wedi’u cronni yn y Gronfa y bydd yn rhaid yn y man eu talu.  Os gellir credu’r
marchnadoedd, mae’r disgwyliadau hirdymor o ran chwyddiant yn y dyfodol
wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Gan fod y rhan
fwyaf o fudd-daliadau’r Gronfa wedi’u cysylltu â chwyddiant mae cynnydd
mewn chwyddiant yn golygu cynnydd mewn costau.

Yn ben ar y cyfan cynhelir prisiad actiwaraidd o’r Gronfa ar 31 Mawrth 2010.
Yn fras dyma’r adeg pryd yr ydym yn cyfrif faint o arian sydd i gael ei dalu gan
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Mr John Livesey
Actiwari, Mercer Limited

y Gronfa mewn budd-daliadau yn y blynyddoedd i ddod, a chymharu’r swm
hwnnw gyda’r asedau sydd gennym a’r cyfraniadau sydd i’w talu yn y dyfodol.
Rydym wedyn yn asesu’r cyfraniadau a gynlluniwyd ar gyfer y dyfodol i weld a
ydynt yn ddigon, neu a oes angen eu cynyddu.  Bydd unrhyw newid yn y
cyfraniadau yn dod i rym ym mis Ebrill 2011.

Felly a oes unrhyw newyddion da neu a ydym wedi ein tynghedu i gylch
tragwyddol o gostau cynyddol?  Wel i ddechrau mae Cronfa Bensiwn Dyfed
yn cael ei chefnogi gan y Llywodraeth ac mae’n gronfa hirdymor. Golyga
hyn y gellir cymryd golwg hirdymor wrth bennu targedau cyllido, nid oes
raid i ni ganolbwyntio’n unig ar ddatblygiadau tymor byr yn y  farchnad, ac
mae gennym fwy o hyblygrwydd na chynlluniau’r sector preifat.  Hefyd,
mae’r Llywodraeth wedi newid y ffordd y mae codiadau pensiwn yn cael eu
cyfrif gan bob cynllun pensiwn yn y sector cyhoeddus, a bydd hynny eto yn
lleihau rhywfaint ar y straen.  Mae’n bosib y bydd trefniadau "capio a
rhannu" y llywodraeth lafur flaenorol yn cael effaith hefyd ond nid yw’r
manylion wedi’u cwblhau hyd yma.

Yn olaf, mae Comisiwn Annibynnol Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus,
dan gadeiryddiaeth John Hutton, wedi cael cylch gwaith eang i adolygu holl
bensiynau’r sector cyhoeddus, yn cynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol (y mae Cronfa Bensiwn Dyfed yn rhan ohono). Arhoswn yn eiddgar
am y casgliadau.

Felly mae amseroedd diddorol, heriol ac amrywiol o flaen y Gronfa, ei
haelodau a’i hymgynghorwyr … os oeddem am gael bywyd tawel nid dyma’r
gyrfaoedd ddylem fod wedi’u dewis!
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Cyfriflen
Rhagair Esboniadol

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn Dyfed wedi’u nodi ar y tudalennau
canlynol ac yn cynnwys gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad

a chymhwysedd ariannol y Gronfa am y flwyddyn 2009-2010. Maent yn
dangos canlyniad y gwaith o stiwardio rheolaeth, sef atebolrwydd y rheolwyr
o ran yr adnoddau yr ymddiriedwyd iddynt a chyflwr ei asedau ar ddiwedd
y cyfnod. Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn wedi cael eu paratoi yn unol ag
Adroddiadau Ariannol Cynlluniau Pensiwn - Datganiad o Arfer a
Argymhellir (Diwygiwyd Mai 2007) a gyhoeddwyd gan Grŵp Cyfrifwyr
Ymchwil i Bensiynau (PRAG) yn ychwanegol i’r Polisïau Cyfrifeg a nodir yn
nodyn b.  

Ar gyfer darllenwyr sydd â diddordeb mwy manwl neu arbenigol yng
ngweithrediad y Gronfa yn ystod 2009-2010, dylid cyfeirio at y ddogfen sy’n
cynnwys yr Adroddiad a’r Cyfrifon Blynyddol 2009-2010 (pryd y'u
cyhoeddwyd).

Y prif gyfrifon ac adroddiadau sydd wedi’u cynnwys yn y Gyfriflen hon yw:

• Cyfrif y Gronfa.

• Datganiad Asedau Net 

• Datganiad gan yr Actiwari Ymgynghorol.
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Cyfrifon y Gronfa am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2010

2008-09 Cyfraniadau a Budd-daliadau Nodyn 2009-10
£'000 £'000

Incwm
Cyfraniadau Derbyniadwy
- Oddi wrth Gyflogwyr

34,875 - Arferal ch 38,485
6,724 - Ychwanegiadau 6,531

15,822 - Oddi wrth Weithwyr/Aelodau ch 16,687
4,487 Gwerthoedd Trosglwyddo Tuag i Mewn d 6,602

4 Eraill dd 0
61,912 68,305

Gwariant
(38,595) Pensiynau yn Daladwy (41,290)

Budd-daliadau Swm Un-taliad yn Daladwy
(10,106) - Ymddeoliadau (10,667)

(2,114) - Grantiau Marwolaeth (783)
(2,062) Ymadawyr e (3,221)

Costau gweinyddol ac eraill a Dalwyd
(1,123) gan y Cynllun f (1,284)

(54,000) (57,245)
Ychwanegiadau (Tynnu Allan) Net o'r

7,912 trafodion gydag Aelodau 11,060

Elw ar y Buddsoddiadau
22,113 Incwm o'r Buddsoddiadau ff 19,290

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad
(58,627) - Wedi'i Realeiddio 27,753

(167,407) - Heb ei Realeiddio g 285,512
(1,239) Treualiadau Rheoli'r Buddsoddiadau h (593)

(205,160) Elw Net ar y Buddsoddiadau 331,962
(197,248) Cynydd (Gostyngiad) Net yn y Gronfa yn ystod y Flwyddyn 343,022

1,087,693 Asedau Net y Cynllun ar Ddechrau'r Flwyddyn 890,445

890,445 Asedau Net y Cynllun ar Ddiwedd Y Flwyddyn 1,233,467
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2008-09 2009-10
£'000 Asedau a Fuddsoddwyd: Nodyn £'000

Gwarannau Llog Sefydlog
0 -Sector Cyhoeddus 0

127,296 -Eraill 166,374
335,287 Ecwitis a Ddyfynnwyd 474,961
134,096 Gwarannau Wrth Indecs 171,222

10,070 Cronfeydd o fath Ariannol 11,753
7,925 Unedau Hylifedd 7,728

0 Cwmnïau Buddsoddi – Eiddo 7,609
268,867 Cwmnïau Buddsoddi – Eraill 380,349

883,541 Cyfanswm y Buddsoddiadau g & i 1,219,996

8,640 Asedau Cyfredol l 29,842

(1,736) Rhwymedigaethau Cyfredol ll (16,371)

6,904 Asedau Net Presennol 13,471

890,445 Cyfanswm yr Asedau Net 1,233,467

Datganiad Asedau Net   Nodiadau Ar Gyfrifon Y Gronfa Bensiwn

Cysoniad o’r Symudiadau yn Asedau Net y Gronfa
2008-09 2009-10

£'000 £'000

1,087,693 Asedau Net ar Ddechrau’r Flwyddyn 890,445
28,786 Arian Newydd Net a Fuddsoddwyd 29,757

Newid yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y Farchnad
(58,627) -Wedi’i realeiddio 27,753

(167,407) -Heb ei realeiddio g 285,512

890,445 Asedau Net ar Ddiwedd y Flwyddyn 1,233,467

Mae’r Gyngor Sir Caerfyrddin yn gweinyddu’r Gronfa
Bensiwn Dyfed i ddarparu pensiynau a budd-daliadau

eraill i weithwyr y tri Cyngor Sir a gweithwyr gwahanol gyrff
rhestredig ac eraill y caniatawyd iddynt ymuno â’r Gronfa, sydd
wedi eu lleoli yn hen ardal ddaearyddol Dyfed.  Mae’r cynllun
yn eithrio athrawon a darlithwyr, staff yr heddlu a’r gwasanaeth
tân, gan fod trefniadau eraill wedi’u gwneud ar gyfer y rhain.
Mae cyfradd y cyfraniadau sydd i’w gwneud gan weithwyr, a’r
budd-daliadau sy’n daladwy, yn cael eu rheoli.  Roedd yna
17,784 o bobl yn cyfrannu i'r gronfa a thalwyd budd-daliadau
i 8,581 o bensiynwyr ar ddiwedd y flwyddyn.  Mae'r ffigyrau
hyn yn adlewyrchu'r safle a gofnodwyd ar 31 Mawrth 2010 ond
maent yn dueddol i newid wedi diwedd y flwyddyn oherwydd
datganiadau yn cael eu derbyn wedi'r dyddiad hwn. 

(b) Polisïau Cyfrifeg
Mae’r cyfrifon wedi cael eu paratoi ar sail croniadau gyda’r
buddsoddiadau yn cael eu cyfrif yn ôl eu Gwerth ar y Farchnad.
Nid yw’r cyfriflenni yn cynnwys y rhwymedigaethau i dalu
pensiynau a budd-daliadau eraill ar ôl 31 Mawrth 2010.

(c) Rheoli’r Gronfa
Mae asedau’r Gronfa yn cael eu rheoli gan BlackRock ac
Schroders. Serch hynny, bydd yr arian sy’n weddill yn cael ei
fuddsoddi yn y farchnad arian gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel yr
awdurdod arweiniol. Fodd bynnag, mae’r polisi buddsoddi
cyffredin a monitro perfformiad wedi cael ei ddirprwyo i’r Panel
Buddsoddi.  Bydd y panel hwn yn cwrdd yn chwarterol ac mae’n
cynnwys aelodau, swyddogion, ymgynghorydd annibynnol a
Rheolwyr y Gronfa.
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2008-09 2009-10
£'000 £'000

262 Llog o warannau llog sefydlog 0
18,076 Difidendau Ecwitis 15,839

2,623 Incwm o warannau llog sefydlog 2,665
Incwm o gerbydau buddsoddi

762 cyfun 720
460 Llog ar adneuon ariannol 63
(70) Incwm arall 3

22,113 19,290

2008-09 2009-10
£'000 £'000

(996) Gweinyddu a phrosesu (1,183)
(98) Ffioedd actiwaraidd (49)
(13) Ffi archwiliad (24)
(16) Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol eraill (28)

(1,123) (1,284)

2008-09 2009-10
£'000 £'000

(37) Ad-daliadau i aelodau yn gadael y gwasanaeth (10)
(2,025) Trosglwyddiadau unigol i gynlluniau eraill (3,211)
(2,062) (3,221)

2008-09 2009-10
£'000 £'000

4 Incwm Arall 0
4 0

(ch) Cyfraniadau Derbyniadwy

Mae’r cyfraniadau a dderbyniwyd oddi wrth aelodau a chyflogwyr fel a
ganlyn:-

(d) Trosglwyddo i’r Cynllun

Contributions received from both members and employers are made up as
follows:-

(dd) Incwm Arall

2008-09 2009-10
£'000 £'000

Cyflogwr
34,875 Arferol 38,485

6,724 Ychwanegiadau 6,531
41,599 45,016

Gweithwyr
15,795 Arferol 16,499

27 Gwirfoddol Ychwanegol 188
15,822 16,687

2008-09 2009-10
£'000 £'000

Trosglwyddiadau unigol o
4,487 gynlluniau eraill 6,602
4,487 6,602

(e) Taliadau i Ymadawyr a aliadau Mewn Perthynas â Hwy

(f) Treuliau Gweinyddol

Mae cyfran o gyflogau swyddogion perthnasol (ynghyd ag argostau) wedi’u
cynnwys ar sail yr amser a dreuliwyd ar Weinyddu a Rheoli’r Gronfa.

(ff)  Incwm ar Fuddsoddiadau 
Derbyniwyd incwm ar fuddsoddiadau fel a ganlyn: 
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(g) Buddsoddiadau  

Yn ystod y flwyddyn prynwyd gwerth £538m o fuddsoddiadau a gwerthwyd gwerth £500m. Gwnaed enill net o
£28m ar y gwerthiannau.  Mae’r costau prynu wedi’u cynnwys ym mhris pryniant y buddsoddiadau.

(ng) Crynhoi buddsoddiadau

Roedd y buddsoddiadau canlynol yn cynrychioli mwy na 5% o gyfanswm asedau net y Gronfa ar 31 Mawrth 2010:

Mae costau’r trafodion wedi cael eu cynnwys yn y costau prynu a’r arian a geir yn sgil gwerthu. £2.06m oedd costau’r
trafodion a glustnodwyd yn ystod y flwyddyn (£1.95m yb 2008-2009). Yn ogystal â’r costau a nodir uchod, mae
costau anuniongyrchol yn gysylltiedig â’r gwahaniaethau rhwng prisiau prynu a gwerthu buddsoddiadau mewn
cyfryngau buddsoddi ar y cyd. Nid yw cyfanswm y costau anuniongyrchol wedi’r nodi ar wahân.

Gwerth ar Cost Elw Newid yn y Gwerth
01/04/2009 o Brynu o Werthu Gwerth Pris yn ôl

y Farchnad 31/03/2010
£'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwarannu llog sefydlog 127,296 36,129 (18,473) 21,422 166,374
Ecwitis 335,287 421,393 (427,370) 145,651 474,961
Gwarannau wrth indecs 134,096 63,088 (36,146) 10,185 171,223
Trefniadau buddsoddi cyfun 278,937 17,138 (17,610) 121,245 399,710

875,616 537,748 (499,599) 298,503 1,212,268

Adnau ariannol 7,925 7,728
Cynnydd gwerth llyfyr ar
trawsnewidiad i portffolio (12,991)
"Stordy Blackrock" 883,541 537,748 (499,599) 285,512 1,219,996

Eu gwerth ar
31/3/09 

Y Gyfran o'r Portffolio
o  Fuddsoddiadau

£'000 %
Cronfa Ecwiti Ewropeaidd Blackrock Ascent Life 116,067 9.41
Cronfa Ecwiti UDA Blackrock Ascent Life 119,555 9.69
Cronfa Bondiau Corfforaethol Holl Stociau (DU) Blackrock Ascent 121,160 9.82
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2008-09 2009-10
£'000 £'000

(1,211) Gweinyddiaeth, rheolaeth, a gofal (568)
(12) Gwasanaethau mesur perfformiad (8)
(16) Ffi Cynghorwr Annibynnol (17)

(1,239) (593)

(i) Prisio’r Buddsoddiadau

Mae’r buddsoddiadau a nodir yn y datganiad asedau net yn cael eu dangos
yn ôl eu gwerth ar y farchnad (pris cynnig) ar 31 Mawrth, 2010.

Mae buddsoddiadau a gedwir mewn arian tramor wedi cael eu prisio a’u
newid i’w gwerth sterling gan ddefnyddio’r cyfraddau cyfnewid perthnasol
oedd yn ddilys ar 31 Mawrth 2010.
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(l) Treualiadau Rheoli’r Buddsoddiadau



GWERTH GWERTH AR MATH O GWERTH GWERTH AR 
LLYFYR Y FARCHNAD FUDDSODDIAD LLYFYR Y FARCHNAD

£'000 £'000 £'000 £'000
Llog Sefydlog
Corfforaethol DU

115,758 127,296 - BlackRock 140,799 166,374
Ecwitis
Ecwitis a Ddyfynnwyd DU

427,852 335,285 - BlackRock 418,831 472,880
Ecwitis a Ddyfynnwyd Dramor

0 2 - BlackRock 3,044 2,081
Gwarannau Wrth Indecs
Wedi eu dyfynnu gan Sector Cyhoeddus y DU 

123,234 134,096 - BlackRock 155,780 171,222
Cyfryngau Buddsoddi ar y Cyd 
Cronfeydd a Reolir DU

17,861 17,995 - BlackRock 17,665 19,481
Cwmnïau Buddsoddi DU
Eiddo

1,277 1,243 - BlackRock 168 168
0 0 - Schroders 7,919 7,441

Ecwitis Tramor ar y Cyd
259,540 267,624 - BlackRock 252,259 380,349

945,522 883,541 CYFANSYMIAU 996,465 1,219,996

GWERTH GWERTH AR DADANSODDIAD GWERTH GWERTH AR
LLYFYR Y FARCHNAD DAEARYDDOL LLYFYR Y FARCHNAD

£'000 £'000 £'000 £'000

678,057 607,989 Prydain 740,743 837,155
78,407 92,297 Ewrop (heblaw Prydain) 65,718 116,054

103,892 85,051 America 103,576 119,221
37,343 30,168 Siapan 41,343 43,580
47,823 68,036 Eraill 45,085 103,986

945,522 883,541 CYFANSYMIAU 996,465 1,219,996

Gweler isod ddadansoddiad o fuddsoddiadau’r Gronfa Bensiwn, sydd oll yn Fuddsoddiadau Rhestredig:
2008-09 2009-10

2008-09 2009-10
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(l) Asedau Cyfredol

2008-09 2009-10
£'000 £'000

Cyfraniadau dyledus gan
1,981 - Cyflogwr 1,970

796 - Gweithwyr 819
5,287 Balansau ariannol 19,224

576 Dyledwyr 7,829
8,640 29,842

2008-09 2009-10
£'000 £'000

(588) Budd-daliadau heb eu talu (462)
(1,148) Credydwyr (15,909)
(1,736) (16,371)

(ll) Rhwymedigaethau Cyfredol  

(m) Trethiant

i Treth ar Werth

Gan mai’r Cyngor Sir yw’r Awdurdod sy’n gweinyddu’r Gronfa, gellir
adennill TAW ar holl Weithgareddau’r Gronfa.  Dangosir y cyfrifon 
heb y ffigurau TAW.

ii Treth Incwm Prydain

Cronfa gymeradwy eithriedig yw’r Gronfa Bensiwn, ac o’r herwydd ni
chodir Treth Incwm Prydain ar unrhyw incwm o’r buddsoddiadau.

Mae unrhyw dreth ataliedig, na ellir ei adennill, ar incwm o 
fuddsoddiadau mewn gwledydd tramor wedi’i dynnu o’r incwm.
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(n) Sicrhau bod y Gronfa yn Ddigonol 

Mae cyfrifon y Gronfa Bensiwn, fel ag y maent, yn gofnod hanesyddol o
drosglwyddiadau sydd eisoes wedi digwydd.  Mae’n amlwg yn hollbwysig
fod yr hyn sydd yn y gronfa yn ddigon, nid yn unig i gwrdd â’r
rhwymedigaethau presennol ond hefyd i dalu pensiynau a
rhwymedigaethau eraill ymhell i’r dyfodol.  Fel y gellir diogelu’r goblygiadau
hyn bydd digonolrwydd buddsoddiadau a chyfraniadau y Gronfa mewn
perthynas â’i ymrwymiadau cyffredinol, yn cael ei hadolygu bob tair
blynedd gan gwmni annibynnol o actiwarïau proffesiynol.

Mae gofynion cyllido y Gronfa wedi’u nodi yn y Datganiad o
Egwyddorion Buddsoddi.  Y gofyniad yw bod asedau’r Gronfa yn cyfateb
i’w rhwymedigaethau, neu eu bod yn fwy na’i rhwymedigaethau h.y.
mae’r Gronfa’n parhau’n ddiddyled.  Rhaid i’r cyfraddau cyfrannu y mae’n
ofynnol i’r cyflogwyr sy’n perthyn i’r Gronfa eu talu, gael eu pennu ar
lefel fydd yn sicrhau bod y Gronfa yn parhau’n ddiddyled dros gyfnod o
amser y cytunwyd arno.

(o)  Trosglwyddiadau Partïon Perthnasol

Mae trosglwyddiadau materol gyda Phartion Perthnasol wedi'u
datguddio mewn mannau eraill yn y Datganiad Cyfrifon

(p)  Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol

Mae’n statudol ofynnol i Gynlluniau Pensiwn Galwedigaethol ddarparu
trefniadau mewnol o ran Cyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (CGY).
Mae gan Gronfa Bensiwn Dyfed ddarparwyr ar y cyd: Standard Life, lle
mae ystod o ddewisiadau o ran buddsoddi ar gael.

Aelodau unigol y Cynllun sydd i bennu faint y maent am gyfrannu (yn
amodol ar derfynau a bennwyd gan y Cyllid a ollau EM) ac ar elfennau
neu gynnwys y buddsoddiad.

Eitem Ar Ôl Y Fantolen

Ar 31 Mawrth 2010 roedd Cronfa Bensiwn Dyfed yn dal cyfranddaliadau
British Petroleum (BP) gwerth £37m. Roedd effaith ecolegol ac
economaidd drychinebus gollwng olew i Gwlff Mecsico ar 20 Ebrill 2010
wedi achosi i werth marchnad cyfranddaliadau BP gwympo. Ar 17 Medi
2010 (sef y ffigurau diweddaraf sydd gennym) roedd gwerth y
cyfranddaliadau BP sydd gan Gronfa Bensiwn Dyfed £10.6m yn llai na’r
ffigurau a nodwyd yn y cyfrifon ar gyfer 31 Mawrth 2010

Y Tîm Buddsoddiadau Pensiwn
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Ar gyfer rhwymedigaethau
Gwasanaeth Blaenorol

Ar gyfer rhwymedigaethau 
Gwasanaeth yn y Dyfodol

Cyfradd yr elw 
ar fuddsoddiadau

-cyn ymddeol
-ar ôl ymddeol

6.9%  pa
5.4%  pa

6.5%  pa
6.5%  pa

Cyfradd y codiad 
mewn cyflogau 4.85%  pa 4.5%  pa

Cyfradd y codiad 
mewn prisiau 3.1%  pa 2.75%  pa

2008-09 2009-10 2010-11

Cyngor Sir Caerfyrddin 15.1 15.8 16.6

Cyngor Sir Ceredigion 13.2 14.2 15.2

Cyngor Sir Benfro 13.3 14.0 14.7

Canran o’r Tâl Pensiynadwy 
bob blwyddyn

Datganiad Gan Yr Actiwari Ymgynghorol
(1) Mae’r Adroddiad Actiwaraidd hwn yn ofynnol dan Reolian 34(1)(d) o

Reoliadua (Gweinyddu) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2008.

(2) Cynhaliwyd prisiant actriwaraidd o’r Gronfa ar 31 Mawrth 2007 i bennu’r
cyfraddau cyfrannu o 1 Ebrill 2008 i 31 Mawrth 2011.  Mae’r canlyniadau
wedi’u cynnwys yn fy adroddiad a’r dystysgrif dyddiedig 28ain Mawrth 2008.

(3) Gwerth asedau’r Gronfa ar y farchnad ar ddyddiad y prisiant oedd £1109.1
miliwn ac roedd yn cynrychioli 92% o rwymedigaethau cronedig y Gronfa
gan ganiatáu ar gyfer codiadau cyflog yn y dyfodol.

(4) Roedd y dystysgrif hon yn dangos mai lefel y cyfraniadau oedd yn ofynnol
i’r Awdurdodau Unedol perthnasol eu talu i’r Gronfa o’r 1af  Ebrill, 2008
oedd:

(5) Mae’r cyfraddau cyfrannu, fel y disgrifir, yn cynnwys cyfradd gyffredin o
13.1 y cant o’r cyflog pensiynadwy bob blwyddyn, ynghyd ag addasiad i’r
gyfradd gyffredin sy’n berthnasol i amgylchiadau unigol pob cyflogwr.
Arweiniodd hyn at y cyfraddau a nodir uchod.

(6) Y gyfradd gyfrannu gyffredin yw’r gyfradd sydd - yn ychwanegol at y
cyfraniadau a dalwyd gan yr aelodau - yn ddigonol i gwrdd â 100 y cant o’r
rhwymedigaethau sy’n codi o ran gwasanaeth ar ôl y prisiant, a bwrw bod
y rhagdybiaethau a wnaed adeg y prisiant yn cael eu gwireddu.  Mae
ychwanegiadau neu ostyngiadau i’r gyfradd gyffredin yn adlewyrchu

nodweddion neilltuol aelodau’r Gronfa ym mhob Cyngor perthnasol.
Hefyd, mae’r cyfraddau wedi cael eu haddasu i ganiatáu am warged neu
ddiffyg yng ngwerth cyfran dybiannol pob Cyngor o asedau’r Gronfa
uwchlaw neu o dan 100 y cant o’r rhwymedigaethau cronedig, gan ganiatáu
ar gyfer codiadau cyflog yn y dyfodol ar gyfer yr aelodau sy’n gweithio.
Mae’r gwahaniaeth yn cael ei ledaenu dros gyfnod o 20 mlynedd. 

(7) Mae’r cynllun cyllido a fabwysiadwyd i asesu cyfraniadau pob cyflogwr
unigol yn cydymffurfio â Datganiad y Strategaeth Gyllido (DSG).  Mae’n
bosibl y mabwysiedir gwahanol ddulliau ar gyfer gwahanol gyflogwyr i
weithredu’r codiadau mewn cyfaniadau a’r cyfnodau adenill diffygion yn
unol â’r rhai a bennwyd gan broses ymgynghori’r DSG.

(8) Yn ogystal â’r cyfraddau cyfrannu a nodir, bydd y cyflogwr yn gwneud
taliadau i’r Gronfa i ganiatáu ar gyfer rhwymedigaethau ychwanegol sy’n
codi yn sgil ymddeoliad cynnar (ar wahân i rai a achosir gan afiechyd), os
na fydd wedi’e nodi’n benodol fel arall yn yr adroddiad prisiant actiwariadd.

(9) Mae’r cyfraddau cyfrannu wedi cael eu cyfrif gan ddefnyddio’r dull
actiwaraidd o broffwydo gwerth unedau, ac roedd y prif ragdybiaeth
actiwaraidd fel a ganlyn:

(10) Bydd prisio actiwaraidd llawn nesaf y Gronfa yn digwydd ar 31 Mawrth
2010. Bydd y newidiadau o ran cyfraniadau’r cyflogwr yn cael eu rhoi ar
waith ar sail y prisio hwnnw o 1 Ebrill 2011 ymlaen.
Alan Bacon, Actiwari, Mercer Limited
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Cyfraddau Cyfrannu Y Cyrff Cyflogi A’r Cyfraniadau Sydd I’w Derbyn  2009-2010

Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau 
Cyrff a Dderbyniwyd i’r Gronfa Cyfradd sydd i’w derbyn sydd i’w talu

Cyfraniad £'000 £'000
%

Awdurdodau Unedol
Cyngor Sir Ceredigion 14.2 9,073 6,442
Cyngor Sir Caerfyrddin 15.8 27,839 19,668
Cyngor Sir Benfro 14.0 12,827 9,542

49,739 35,652
Cyflogwyr Sylweddol Eraill
Prifysgol Cymru 23.5 104 179
Coleg Sir Benfro 11.2 530 152
Coleg Ceredigion  12.7 193 109
Coleg Sir Gar 12.8 1,090 636
Coleg y Drindod Caerfyrddin 13.2 612 209
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 14.3 637 348
Gwasanaeth Prawf Dyfed-Powys 14.5 1,294 825
Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys 13.8 3,666 1,563
Awd.Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 15.4 1,094 265
Pwyllgor Llysoedd Ynadon Dyfed-Powys 0.0 54 275

9274 4561
Cyflogwyr Eraill
Tribiwnlys Prisio Gorllewin Cymru 11.7 30 31
Cyngor Tref Hwlffordd 18.0 11 10
Cyngor Tref Caerfyrddin 19.0 65 57
Cyngor Tref Llanelli 17.7 45 35
Cyngor Gwledig Llanelli 15.2 129 63
Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod 1.5 2 14
Bwrdd Claddu Llanelli 16.6 20 24
Cyngor Cymuned Llangennech 13.6 4 0
Cyngor Cymuned Gorslas 18.5 3 1
Cyngor Cymuned Llanarthne 21.4 1 4
Cyngor Tref Cydweli 18.0 9 7
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Cyfanswm Y Cyfraniadau Y Budd-daliadau 
Cyflogwyr Eraill Cyfradd sydd i’w derbyn sydd i’w talu

Cyfraniad £'000 £'000
%

Cyngor Tref Penbre a Phorth Tywyn 18.5 28 29
Cyngor Cymuned Llannon 20.1 14 6
Cyngor Tref Aberdaugleddau 0.0 3 6
Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr 20.8 2 0
Cyngor Llyfrau Cymru 13.6 230 212
Pwll Nofio Hwlffordd 0.0 0 0
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr
Ifanc Sir Gaerfyrddin 16.5 7 0
Ymddiriedolaeth Pwll Nofio Aberteifi 0.0 2 0
Prism 13.1 115 12
Cartref Cheshire y Cwm 34.4 4 13
Cymdeithas Cymuned a Chwaraeon 
Arberth a’r Cylch 12.9 7 71
Iaith Cyf 10.1 53 6
Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllew in Cymru 16.1 30 29
Cyngor Tref Aberystwyth 21.4 11 4
Gyrfa Cymru Gorllewin 14.1 1,269 487
Canolfan y Teulu, Caerfyrddin 9.5 7 2
PLANED 10.9 83 31
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Ceredigion 13.3 31 44
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Gaerfyrddin 11.4 76 19
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Benfro 12.4 68 6
Menter Bro Dinefwr 7.7 37 0
Menter Cwm Gwendraeth 9.2 50 1
Menter Gorllewin Sir Gar 7.8 10 0
Menter Nedd & Afan 12.5 10 0
Mencap 21.6 2 13
Cyngor Tref Aberaeron 12.1 1 0
Tai Ceredigion 13.5 108 0
Eraill 113 11,148

2,690 12,385

Cyfanswm 61,703 52,598

Cyrff Eraill Perthnasol Heb Weithwyr Pensiynadwy

Cymerwyd yn ganiataol, yn achos y cyrff hyn heb
weithwyr pensiynadwy, y bydd y gyfran o godiadau
pensiwn a nodir isod yn parhau i gael ei hadennill.

Proportion 
to be

recharged

Cyngor Tref Aberdaugleddau  100
Asiantaeth Trwyddedau Gyrwyr a Cherbydau     100
Ymddiriedolaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol 100
Awdurdod Dŵr Cymru 100

Ystadegau Aelodau

Mae'r ffigyrau hyn yn adlewyrchu'r safle a gofnodwyd ar 31
Mawrth 2010 ond maent yn dueddol i newid wedi diwedd
y flwyddyn oherwydd datganiadau yn cael eu derbyn wedi'r
dyddiad hwn.

  31-03-09 31-03-10
Cyfranwyr 18,089 17,784
Pensiynwyr Gohiriedig 8,594 9,553
Pensiynwyr 8,256 8,581
Cyfanswm 34,939 35,918

Cyfran
i’w hadenill

%
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Adroddiad Archwilydd Annibynnol I Aelodau
Cyngor Sir Caerfyrddin 

Rwyf wedi archwilio datganiadau cyfrifyddu, a’r nodiadau cysylltiedig
Cyngor Sir Caerfyrddin a Cronfa Bensiwn Dyfed am y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Mawrth 2010 o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
Mae'r datganiadau cyfrifyddu Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnwys y Cyfrif
Incwm a Gwariant; y Datganiad o Symudiadau ar Falans Cronfa’r Cyngor;
y Datganiad Cyfanswm yr Enillion a’r Colledion Cydnabyddedig; y Fantolen;
y Datganiad Llif Arian; y Cyfrif Incwm a Gwariant y Cyfrif Refeniw Tai; y
Datganiad o Symudiadau ar Falans y Cyfrif Refeniw Tai. Mae datganiadau
cyfrifyddu Cronfa Bensiwn Dyfed yn cynnwys Cyfrif y Gronfa a
Datganiadau o Asedau Net. Mae'r datganiadau cyfrifyddu wedi'u paratoi o
dan y polisïau cyfrifyddu a nodir yn y datganiad o’r polisiau cyfrifydda.

I Gyngor Sir Caerfyrddin yn unig y cyflwynir yr adroddiad hwn yn unol â
Rhan 2 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 ac nid at unrhyw
ddiben arall, fel y nodir ym mharagraff 46 o'r Datganiad o gyfrifoldebau'r
archwilwyr a benodwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a'i arolygwyr,
ac o gyfrifoldebau'r cyrff y maent yn eu harchwilio a'u harolygu (2008), a
baratowyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Priod gyfrifoldebau'r swyddog cyllid cyfrifol a’r archwilwyr
annibynnol
Mae cyfrifoldebau'r swyddog cyllid cyfrifol o ran paratoi'r Datganiad
Cyfrifon, gan gynnwys cyfrifon y gronfa bensiwn, yn unol â'r gofynion
cyfreithiol a rheoliadol perthnasol a'r Côd Ymarfer ynghylch Cadw Cyfrifon
Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2009 wedi cael eu nodi yn y
Datganiad o Gyfrifoldebau ar gyfer y Datganiad Cyfrifon.

Fy nghyfrifoldeb yw archwilio'r datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau
cysylltiedig yn unol â'r gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol a'r
Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (i'r DU ac Iwerddon). 

Rwyf yn rhoi fy marn ynglŷn â ph'un a yw'r datganiadau cyfrifyddu a’r
nodiadau cysylltiedig, yn unol â'r gofynion cyfreithiol a rheoliadol
perthnasol a'r Côd Ymarfer ynghylch Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn
y Deyrnas Unedig 2009 yn rhoi golwg gywir a theg o:

• sefyllfa ariannol y corff llywodraeth lleol a'i incwm a'i wariant am y 
flwyddyn; 

• trafodion ariannol o’r gronfa bensiwn yn ystod y flwyddyn a chyfanswm
a sefyllfa asedau a rhwymedigaethau'r gronfa, ac eithrio 
rhwymedigaethau i dalu pensiynau a buddiannau ar ôl diwedd blwyddyn
y cynllun.   

Yr wyf i yn adolygu a yw'r Datganiad Rheoli Mewnol yn cydymffurfio â'r
'Datganiad Rheoli Mewnol mewn Llywodraeth Leol: cydymffurfio â
gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwiliadau 2003’ a gyhoeddwyd gan
CIPFA ym mis Ebrill 2004. Rwyf yn nodi os nad yw'r cydymffurfio ag
arferion priodol a nodir gan CIPFA neu os yw'r datganiad yn gamarweiniol
neu'n anghyson â gwybodaeth arall yr wyf yn ymwybodol ohoni ar ôl
archwilio'r cyfrifon. Nid yw'n ofynnol i mi ystyried, ac nid wyf wedi ystyried,
a yw'r Datganiad am Reolaeth Fewnol yn trafod pob risg a rheolaeth. Nid
yw'n ofynnol ychwaith i mi lunio barn ar effeithiolrwydd gweithdrefnau
llywodraethu corfforaethol y Cyngor na'i weithdrefnau risg a rheolaeth.

Rwyf yn darllen gwybodaeth arall a gyhoeddwyd gyda'r datganiadau
cyfrifyddu a’r nodiadau cysylltiedig sef y Rhagair Esboniadol ac yn ystyried
a yw'n gyson â'r datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau cysylltiedig
archwiliedig.  Rwyf yn ystyried y goblygiadau i'm hadroddiad os dof yn
ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau ymddangosiadol neu
anghysonderau perthnasol â'r datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau
cysylltiedig. Nid yw fy nghyfrifoldebau yn ymestyn i unrhyw wybodaeth
arall.
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Sail y farn archwilio
Cynhaliwyd fy archwiliad yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)
2004, y Cod Arferion Archwilio ac Arolygu a gyhoeddwyd gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru, a'r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (i'r DU ac
Iwerddon) a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio. Mae archwiliad
yn cynnwys ystyried, ar sail prawf, dystiolaeth sy'n berthnasol i'r symiau a'r
datgeliadau yn y datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau cysylltiedig.  Mae
hefyd yn cynnwys asesiad o'r amcangyfrifon a'r dyfarniadau arwyddocáol a
wnaed gan y corff llywodraeth lleol wrth baratoi'r datganiadau cyfrifyddu
ac a yw'r polisïau cyfrifyddu yn briodol ar gyfer amgylchiadau'r Cyngor a’r
Gronfa Bensiwn, wedi'u cymhwyso'n gyson ac wedi'u datgelu'n ddigonol.

Cynlluniwyd a chyflawnwyd fy archwiliad er mwyn cael yr holl wybodaeth
ac esboniadau yr oedd eu hangen yn fy marn i i roi digon o dystiolaeth i mi
roi sicrwydd rhesymol nad oes yn y datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau
cysylltiedig gamddatganiad perthnasol, boed hynny drwy dwyll neu fath
arall o afreoleidd-dra neu wall. Wrth lunio fy marn rwyf hefyd wedi
gwerthuso digonolrwydd cyffredinol y modd y cyflwynwyd gwybodaeth yn
y datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau cysylltiedig. 

Barn ar datganiadau cyfrifyddu Cyngor Sir Caerfyrddin
Yn fy marn mae’r datganiadau cyfrifyddu a’r nodiadau cysylltiedig yn unol
â'r gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol a'r Datganiad o’r Arfer a
Argymhellir ynghylch Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas
Unedig 2009 yn rhoi golwg gywir a theg o sefyllfa ariannol Cyngor Sir
Caerfyrddin ar 31 Mawrth 2010 a'i incwm a'i wariant am y flwyddyn a
ddaeth i ben bryd hynny.

Barn ar datganiadau cyfrifyddu Cronfa Bensiwn Dyfed

Yn fy marn mae cyfrifon y gronfa bensiwn a’r nodiadau cysylltiedig, yn unol
â'r gofynion cyfreithiol a rheoliadol perthnasol â'r Datganiad o’r Arfer a
Argymhellir ynghylch Cadw Cyfrifon Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas
Unedig 2009 yn rhoi yn rhoi golwg gywir a theg o drafodion ariannol Gronfa
Bensiwn Dyfed yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2010 a
chyfanswm a sefyllfa asedau a rhwymedigaethau'r gronfa, ac eithrio
rhwymedigaethau i dalu pensiynau a buddiannau ar ôl diwedd blwyddyn y
cynllun.

Casgliadau ynghylch y trefniadau ar gyfer sicrhau y defnyddir yr
adnoddau yn economaidd, yn effeithlon, ac yn effeithiol  
Bydd fy nghasgliadau ynghylch trefniadau Cyngor Sir Caerfyrddin i sicrhau
cynildeb, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau am
y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2010, yn cael eu cyflwyno ar wahân
yn y Llythyr Archwilio Blynyddol.

Tystysgrif cwblhau
Yr wyf yn addystio fy mhod wedi cyflawni archwiliad o cyfrifon Cyngor Sir
Caerfyrddin yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
a’r Côd Ymarfer Archwilio a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol
Cymru. 

Ceri Stradling

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol Y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ
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Rheolaeth Weithredol
Dull o Reoli Buddsoddiadau sy'n ceisio perfformio'n well na'r Meincnod
perthnasol drwy Ddyrannu Asedau, Amseru'r Farchnad neu Ddewis y Stoc
(neu gyfuniad o'r rhain).  Mae'n gwbl groes i Reolaeth Oddefol.

Actiwari
Ymgynghorydd annibynnol sy'n rhoi cyngor o ran gallu'r gronfa i dalu ei ffordd.
Mae'r actiwari'n adolygu asedau a rhwymedigaethau'r gronfa bob tair blynedd
ac yn cyflwyno adroddiad i'r Cyngor Sir, sef yr awdurdod gweinyddu, ar y
sefyllfa ariannol, ac yn argymell cyfraddau cyfrannu'r cyflogwyr. Gelwir hyn
yn brisiant actiwaraidd.  

Dosbarth o Asedau
Buddsoddi mewn maes penodol neu fath penodol ar fuddsoddi e.e. Ecwitis y
DU, Ecwitis tramor, Incwm Sefydlog, Arian.

Elw Meincnod
Yr elw meincnod yw'r elw y byddai Rheolwr y Gronfa wedi'i gyflawni heblaw
iddo wyro oddi wrth y pwysau a roddwyd i bob dosbarth o asedau gan y Panel
Buddsoddi ac wedi llwyddo i wneud elw ym mhob un o'r dosbarthiadau hyn o
asedau yn unol â chyfartaledd yr elw a wnaed gan bob Cronfa Awdurdod Lleol
yn y dosbarthiadau hynny. Mae pwysau Meincnod y dosbarthiadau o asedau
wedi'u hamlinellu yn y Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi. 

 Llywodraethu Corfforaethol
Materion sy'n ymwneud â'r ffordd y mae cwmni yn sicrhau ei fod yn rhoi'r
pwysigrwydd mwyaf i les ei randdalwyr a sut y gall rhanddalwyr ddylanwadu
ar reolaeth.   

Ecwitis
Cyfranddaliadau cyffredin mewn cwmnïau Prydeinig a chwmnïau tramor a
fasnachwyd ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig. Mae gan gyfranddalwyr fudd
yn elw'r cwmni ac fel rheol bydd ganddynt hawl i bleidleisio yng nghyfarfodydd
y Cyfranddalwyr. 

Gwarannau Llog Sefydlog
Buddsoddir yn bennaf mewn stociau'r llywodraeth, sy'n gwarantu cyfradd llog
sefydlog. Mae'r gwarannau'n fenthyciadau sydd i'w had-dalu ar  ddyddiad
penodol yn y dyfodol ond gellir eu gwerthu ar y Farchnad Stoc yn y cyfamser. 

Rheolwr y Gronfa
   Unigolyn neu gwmni y mae'r Ymddiriedolwyr wedi dirprwyo iddo/iddi y
gwaith o fuddsoddi holl asedau cronfa neu ran o'r asedau hynny.

Buddsoddi
Caffael ased at y diben o gynhyrchu incwm ac Enillion Cyfalaf i'w berchennog. 

Ymgynghorydd Buddsoddi
Unigolyn neu gwmni â chymwysterau proffesiynol y mae ei brif fywoliaeth yn
seiliedig  ar ddarparu cyngor buddsoddi gwrthrychol a diduedd i gwmnïau,
cronfeydd pensiwn neu unigolion a hynny am ffi benodol.

Dangosyddion y Farchnad
(i) Mae'r symudiadau yn y Farchnad Stoc yn cael eu monitro yn barhaus 
drwy gyfrwng Mynegai o brisiau cyfredol detholiad cynrychioliadol o stoc. 

(ii) Newid yn y cyfraddau o ran cyfnewid arian. 

Geirfa
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Gwerth ar y Farchnad
Y pris a geir o werthu buddsoddiad ar ddyddiad arbennig. 

Perfformio'n Well / Tanberfformio
Y gwahaniaeth rhwng elw y mae cronfa neilltuol wedi ei ennill ac elw Cronfa
'Gyfartalog' neu Fynegai dros gyfnod penodol o amser, h.y. efallai mai targed
cronfa yw perfformio'n well na Meincnod dros gyfnod o 3 blynedd.

Rheolaeth Oddefol 
(fe'i gelwir hefyd yn Mynegeio/ Olrhain Mynegai) 

Math o Reolaeth Buddsoddi sy'n anelu at lunio Portffolio mewn ffordd sy'n
darparu'r un elw ag a ddarperir gan Fynegai a ddewiswyd, h.y. mae stociau
yn cael eu prynu i adlewyrchu cymaint â phosib gyfansoddiad y Mynegai.
Mae'n gwbl groes i Reolaeth Weithredol. 

Perfformiad
Mesur, sy'n cael ei gyfleu gan amlaf ar ffurf canran, sy'n dangos cystal yw
llwyddiant cronfa dros gyfnod penodol o amser - naill ai mewn termau
absoliwt neu wedi ei fesur yn ôl Cronfa 'Gyfartalog' neu Feincnod arbennig.

Mesur Perfformiad 
Gwasanaeth a luniwyd i gynorthwyo buddsoddwyr i werthuso perfformiad
eu buddsoddiadau.  Fel arfer mae hyn yn cynnwys cymharu perfformiad
cronfa gyda Meincnod a ddewiswyd a/neu gydag Universe neu gronfeydd
tebyg.  

Y prif Gwmnïau Mesur Perfformiad yw e WM Company, y mae Cronfa
Bensiwn Dyfed yn ei ddefnyddio, a CAPS.

Portffolio
Term torfol am y buddsoddiadau a ddelir mewn cronfa, marchnad neu
sector. 

Budd-daliadau Cadwedig
Y budd-daliadau pensiwn sy'n daladwy i aelod o'r Gronfa ar gyrraedd oedran
ymddeol arferol sydd wedi stopio cyfrannu o ganlyniad i adael ei waith neu
ddewis gadael y Cynllun Pensiwn cyn oedran ymddeol arferol. 

Elw
Cyfanswm yr enillion o ddal buddsoddiad am gyfnod penodol, yn cynnwys
incwm a chynnydd (gostyngiad) yng ngwerth y farchnad.

Risg
Fel arfer mae'n cyfeirio at Amrywiant yr Elw. Rhaid i fuddsoddiadau â'r risg
mwyaf addo elw uwch na'r buddsoddiadau mwy 'sefydlog' cyn y bydd
buddsoddwyr yn eu prynu.

Trosglwyddo Gwerth Cyfraniadau
Dyma werth y taliadau rhwng cronfeydd pan fydd cyfranwyr yn ymadael â
gwasanaeth un cyflogwr ac yn penderfynu mynd â gwerth eu cyfraniadau
pensiwn i gronfa eu cyflogwr newydd. 

Cynnydd/(Gostyngiad) heb ei realeiddio yn y
Gwerth ar y Farchnad
Y cynnydd (gostyngiad) a fu ers dyddiad y pryniant, ar werth ar y farchnad
y buddsoddiadau hynny a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
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