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CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Yn ystod y cyfnod chwe mis rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2022, arhosodd gweithgarwch 
benthyca a buddsoddi’r Cyngor o fewn y cyfyngiadau a osodwyd yn wreiddiol. Nid oedd 
unrhyw fanciau lle'r oedd y Cyngor wedi adnau arian wedi methu ad-dalu. Ymhellach, 
amcangyfrifir bydd gwir incwm buddsoddi’r Cyngor yn sylweddol uwch na’r incwm 
disgwyliedig yng nghyllideb 2022/23.  
 

 
1. CYFLWYNIAD 
 
Mae Cod Ymarfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfer Rheoli 
Trysorlys (Cod TM CIPFA) yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau adrodd ar berfformiad y 
swyddogaeth rheoli trysorlys o leiaf ddwywaith y flwyddyn (canol y flwyddyn a diwedd y 
flwyddyn). Mae’r adroddiad yma yn darparu diweddariad canol blwyddyn. 
 
Cymeradwywyd strategaeth rheoli trysorlys y Cyngor gan y Cyngor llawn ar 3 Mawrth 2022. 
Mae’r Cyngor wedi benthyca a buddsoddi symiau sylweddol o arian ac mae felly’n agored i 
risgiau ariannol, gan gynnwys colli arian a fuddsoddwyd ac effaith refeniw cyfraddau llog sy’n 
newid. Mae adnabyddiaeth lwyddiannus, monitro a rheolaeth risg yn ganolog i strategaeth 
rheolaeth trysorlys y Cyngor.  
 
Cyhoeddodd CIPFA ei God Ymarfer Rheoli’r Trysorlys diwygiedig a’i God Darbodus ar gyfer 
Cyllid Cyfalaf ym mis Rhagfyr 2021. Mae’r newidiadau allweddol yn y ddau god yn ymwneud 
â rhesymau a ganiateir i fenthyca, gwybodaeth a sgiliau, a rheoli buddsoddiadau nad ydynt 
yn ymwneud â’r trysorlys. Daeth yr egwyddorion o fewn y ddau god i rym ar unwaith er y gallai 
awdurdodau lleol ohirio cyflwyno’r gofynion adrodd diwygiedig o fewn y Codau diwygiedig tan 
flwyddyn ariannol 2023/24 os yw’r rhain y mae’r Cyngor wedi dewis gwneud. 
 
Mae rheoli risg trysorlys yn y Cyngor yn cael ei wneud o fewn fframwaith y Cod TM. Mae’r 
Cod hwn bellach hefyd yn cynnwys gofynion ychwanegol helaeth ar gyfer buddsoddiadau 
gwasanaeth a masnachol, ymhell y tu hwnt i’r rhai yn fersiwn 2017. 
 
 
 
 
 
 



2. CYD-DESTUN ALLANOL 
 
Y cefndir economaidd: Mae’r gwrthdaro parhaus yn yr Wcráin wedi parhau i roi pwysau ar 
chwyddiant byd-eang ac mae’r rhagolygon economaidd ar gyfer twf y DU a’r byd yn parhau’n 
wan. Cynyddodd ansicrwydd sefyllfa wleidyddol y DU ymhellach tua diwedd y cyfnod yn dilyn 
y ‘digwyddiad cyllidol’. 

Parhaodd y sefyllfa economaidd yn ystod y cyfnod Ebrill i Fedi i gael ei effeithio gan brisiau 
olew, nwy a nwyddau uchel, chwyddiant uchel parhaus a’i effaith ar gostau byw defnyddwyr 
gyda dim diwedd ar fin digwydd i'r elyniaeth rhwng Rwsia a Wcráin a'i heffaith gysylltiedig ar 
y gadwyn gyflenwi ynghyd a pholisi dim-Covid Tsieina. 

Roedd rhethreg a chamau gweithredu'r Banc Canolog yn parhau'n gadarn. Fe wnaeth Banc 
Lloegr, y Gronfa Ffederal a Banc Canolog Ewrop i gyd wthio cyfraddau llog i fyny dros y cyfnod 
ac ymrwymo i frwydro yn erbyn chwyddiant, hyd yn oed pan oedd y canlyniadau yn ôl pob 
tebyg yn ddirwasgiadau yn y rhanbarthau hynny. 

Arhosodd chwyddiant y DU yn eithriadol o uchel. Tarodd CPI pennawd blynyddol 10.1% ym 
mis Gorffennaf, y gyfradd uchaf ers 40 mlynedd, cyn disgyn yn gymedrol i 9.9% ym mis Awst. 
Cofrestrodd RPI 12.3% ym mis Gorffennaf ac Awst. Cynyddodd y rheoleiddiwr ynni, Ofgem, y 
cap ar brisiau ynni 54% ym mis Ebrill, tra bod cynnydd pellach yn y cap o fis Hydref, a fyddai 
wedi gweld aelwydydd â defnydd ynni cyfartalog yn talu dros £3,500 y flwyddyn, wedi’i lesteirio 
gan lywodraeth y DU yn camu i ddarparu tua £150 biliwn o gymorth i gyfyngu biliau i £2,500 
bob blwyddyn tan 2024. 

Parhaodd y farchnad lafur yn dynn drwy'r cyfnod ond roedd rhywfaint o dystiolaeth o leddfu'r 
galw a gostyngiad yn y cyflenwad. Gostyngodd y gyfradd ddiweithdra 3m y flwyddyn ar gyfer 
mis Ebrill i 3.8% a gostyngodd ymhellach i 3.6% ym mis Gorffennaf. Er ei fod bellach yn is na'r 
lefelau cyn-bandemig, roedd y gostyngiad diweddar wedi'i ysgogi gan gynnydd mewn 
anweithgarwch yn hytrach na'r galw am lafur. Roedd twf cyflog ym mis Gorffennaf yn 5.5% ar 
gyfer cyfanswm tâl (gan gynnwys taliadau bonws) a 5.2% ar gyfer tâl rheolaidd. Ar ôl ei addasu 
ar gyfer chwyddiant, fodd bynnag, roedd y twf yng nghyfanswm y tâl yn -2.6% a -2.8% ar gyfer 
tâl rheolaidd. 

Gydag incwm gwario wedi'i wasgu a biliau ynni uwch eto i ddod, gostyngodd hyder defnyddwyr 
i'r lefel isaf erioed o -44 ym mis Awst, i lawr -41 yn y mis blaenorol. Gostyngodd CMC 
chwarterol -0.1% yn y chwarter Ebrill-Mehefin wedi'i ysgogi gan ostyngiad mewn allbwn 
gwasanaethau, ond ychydig yn well na'r gostyngiad o 0.3% a ddisgwylir gan Fanc Lloegr. 

Cynyddodd Banc Lloegr y Gyfradd Banc swyddogol i 2.25% dros y cyfnod. O 0.75% ym mis 
Mawrth, gwthiodd y Pwyllgor Polisi Ariannol (MPC) drwy godiadau o 0.25% ym mhob un o'r 
ddau gyfarfod MPC canlynol, cyn heicio 0.50% ym mis Awst ac eto ym mis Medi. Pleidleisiwyd 
cynnydd mis Awst gan fwyafrif o 8-1, gydag un aelod o’r MPC yn ffafrio codiad mwy cymedrol 
o 0.25%. Roedd pleidlais mis Medi yn 5-4, gyda phum pleidlais am gynnydd o 0.5%, tair am 
gynnydd o 0.75% ac un am gynnydd o 0.25%. Nododd y Pwyllgor fod disgwyl i bwysau 
chwyddiant domestig barhau’n gryf ac felly o ystyried rhethreg gref barhaus ynghylch mynd i’r 
afael â chwyddiant, dylid disgwyl cynnydd pellach yn y Gyfradd Banc. 

Ar 23 Medi cyhoeddodd llywodraeth y DU, yn dilyn newid arweinyddiaeth, lu o fesurau mewn 
‘cyllideb fach’, gan lacio polisi cyllidol gyda’r bwriad o hybu cyfradd twf tueddiadau’r DU i 2.5%. 
Gydag ychydig o fanylion ar sut y byddai benthyca’r llywodraeth yn cael ei ddychwelyd i lwybr 
cynaliadwy, ymatebodd y marchnadoedd ariannol yn negyddol. Cododd cynnyrch giltiau yn 
ddramatig rhwng 0.7% - 1% ar gyfer pob aeddfedrwydd gyda'r cynnydd mwyaf amlwg ar gyfer 
giltiau â dyddiad byrrach. Roedd y cynnydd cyflym mewn enillion gilt yn gadael cronfeydd 
pensiwn yn agored i niwed, gan ei fod wedi arwain at alwadau elw ar eu cyfnewidiadau cyfradd 



llog ac yn peri risg o sbarduno adbrynu asedau ar raddfa fawr ar draws eu portffolios i fodloni’r 
galwadau hyn. Daeth yn angenrheidiol i Fanc Lloegr ymyrryd i gadw sefydlogrwydd y farchnad 
trwy brynu giltiau hirhoedlog, er mai mesur dros dro oedd hynny, sydd wedi cael yr effaith a 
ddymunir gyda chynnyrch giltiau 50 mlynedd yn gostwng dros 100bps mewn un diwrnod. 

Nododd llunwyr polisi Banc Lloegr y byddai unrhyw effaith chwyddiant o ganlyniad i gynnydd 
yn y galw yn cael ei fodloni gyda thynhau ariannol, gan godi'r posibilrwydd o Gyfradd Banc 
llawer uwch ac effeithiau negyddol ar y farchnad dai. 

Ar ôl taro 9.1% ym mis Mehefin, gostyngodd chwyddiant blynyddol yr UD ym mis Gorffennaf 
ac Awst i 8.5% ac 8.3% yn y drefn honno. Parhaodd y Gronfa Ffederal â'i frwydr yn erbyn 
chwyddiant dros y cyfnod gyda chynnydd o 0.5% ym mis Mai ac yna tri chynnydd o 0.75% ym 
Mehefin, Gorffennaf a Medi, gan fynd â chyfraddau polisi i ystod o 3% - 3.25%. 

Cyrhaeddodd chwyddiant CPI Ardal yr Ewro 9.1% blwyddyn/blwyddyn ym mis Awst, gyda 
phrisiau ynni yn brif gyfrannwr ond hefyd pwysau cryf ar i fyny oherwydd prisiau bwyd. Mae 
chwyddiant wedi cynyddu'n gyson ers mis Ebrill o 7.4%. Ym mis Gorffennaf cynyddodd Banc 
Canolog Ewrop gyfraddau llog am y tro cyntaf ers 2011, gan wthio ei gyfradd adneuo o -0.5% 
i 0% a'i brif gyfradd ail-ariannu o 0.0% i 0.5%. Dilynwyd hyn ym mis Medi gan godiadau pellach 
o 0.75% i'r ddwy gyfradd bolisi, gan fynd â'r gyfradd adneuo i 0.75% a'r gyfradd ail-ariannu i 
1.25%. 

Marchnadoedd ariannol: Roedd ansicrwydd yn parhau o ran rheolaeth ar deimladau’r 
farchnad ariannol ac roedd arenillion bondiau’n parhau’n gyfnewidiol, gan barhau â’u tuedd 
gyffredinol ar i fyny wrth i bryder ynghylch chwyddiant uwch a chyfraddau llog uwch barhau i 
ddominyddu. Tua diwedd mis Medi, gwaethygwyd anweddolrwydd yn y marchnadoedd 
ariannol yn sylweddol gan gynlluniau cyllidol llywodraeth y DU, gan arwain at gyflymiad yng 
nghyfradd y cynnydd mewn arenillion giltiau a gostyngiad yng ngwerth y bunt. 

Oherwydd pwysau ar gronfeydd pensiwn, cyhoeddodd Banc Lloegr ymyrraeth uniongyrchol 
yn y farchnad giltiau i gynyddu hylifedd a lleihau cynnyrch. 

Dros y cyfnod cynyddodd y cynnyrch giltiau meincnod 5 mlynedd y DU o 1.41% i 4.40%, 
cododd y cynnyrch giltiau 10 mlynedd o 1.61% i 4.15%, y cynnyrch 20 mlynedd o 1.82% i 
4.13% a’r cynnyrch 50 mlynedd o 1.56% i 3.25%. Roedd y Gyfradd Sterling Dros Nos (SONIA) 
ar gyfartaledd yn 1.22% dros y cyfnod. 

Adolygiad Credyd: Ym mis Gorffennaf adolygodd Fitch y rhagolygon ar Standard Chartered 
o negyddol i sefydlog gan ei fod yn disgwyl i broffidioldeb wella diolch i'r amgylchedd cyfraddau 
llog uwch. Adolygodd Fitch hefyd y rhagolygon ar gyfer Banc Nova Scotia o negyddol i 
sefydlog oherwydd ei broffil busnes cadarn. 

Hefyd ym mis Gorffennaf, diwygiodd Moody's y rhagolygon ar Bayerische Landesbank i 
gadarnhaol ac yna ym mis Medi adolygodd S&P y rhagolygon GLA i sefydlog o negyddol gan 
ei fod yn disgwyl i'r awdurdod aros yn wydn er gwaethaf pwysau o ragolygon macro-
economaidd gwannach ynghyd â chwyddiant a chyfraddau llog uwch. 

Ar ôl cwblhau ei adolygiad llawn o'i gyngor credyd ar adneuon ansicredig mewn banciau yn y 
DU a'r tu allan i'r DU, ym mis Mai estynnodd Arlingclose y terfyn hyd uchaf ar gyfer pum banc 
yn y DU, pedwar banc Canada a phedwar banc Almaeneg i chwe mis. Yr hyd hiraf ar gyfer 
adneuon ansicredig gyda banciau eraill yn y DU a’r tu allan i’r DU ar restr argymelledig 
Arlingclose yw 100 diwrnod. Nid oedd yr argymhellion hyn wedi newid ar ddiwedd y cyfnod.  

Parhaodd Arlingclose i fonitro ac asesu lefelau cyfnewid diffyg credyd am arwyddion o straen 
credyd ond ni wnaeth unrhyw newidiadau i'r rhestr gwrthbartïon na'r cyfnodau a argymhellir. 



Serch hynny, disgwylir i anwadalrwydd cynyddol y farchnad aros yn nodwedd, o leiaf yn y 
tymor agos ac, fel erioed, mae’r sefydliadau a’r cyfnodau ar restr gwrthbartïon y Cyngor a 
argymhellwyd gan Arlingclose yn parhau i gael eu hadolygu’n gyson. 

3. CYD-DESTUN LLEOL 
 
Ar 31 Mawrth 2022 roedd gan y Cyngor fuddsoddiadau net o £7m oherwydd gweithgareddau 
refeniw a chyfalaf. Mae angen sylfaenol y Cyngor i fenthyca er dibenion cyfalaf yn cael ei fesur 
gan y Gofyn Benthyca Cyfalaf (CFR), tra mai’r cronfeydd defnyddiadwy a chyfalaf gweithredol 
yw’r adnoddau sylfaenol sydd ar gael i’w buddsoddi.  
 
Mae’r symudiadau yn cael eu crynhoi yn y tabl isod. 
 
Crynodeb o’r Fantolen – 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*lesau cyllido, ymrwymiadau PFI 
 

Strategaeth gyfredol y Cyngor yw cynnal benthyciadau a buddsoddiadau islaw eu lefelau 
sylfaenol, a elwir weithiau yn benthyca mewnol, er mwyn lleihau risg a chadw costau llog yn 
isel.   
 
Dangosir sefyllfa rheoli’r trysorlys ar 30 Medi 2022 a’r newid yn ystod y cyfnod yn y tabl isod. 
  
Crynodeb Rheolaeth Trysorlys  
 

 
 
 

31.3.22 
Balans 

£m 

Symudiad 
6 mis 

 £m 

31.9.22 
Balans 

£m 

Benthyciadau tymor hir 
Benthyciadau tymor byr 

(101.8) 
(1.6) 

0.0 
0.0 

(101.8) 
(1.6) 

PFI (1.4) 0.0 (1.4) 

Cyfanswm Benthyciadau (104.8) 0.0 (104.8) 

Buddsoddiadau tymor byr  
Arian a Chywerthydd arian 

79.8 
18.1 

(23.6) 
36.2 

56.2 
54.3 

Cyfanswm buddsoddiadau 97.9 12.6 110.5 

Benthyciadau net (6.9) 12.6 5.7 

 
 
 
 
 

 
31.3.22 
Gwir 
£m 

CFR   169 

Llai : *Ymrwymiadau dyled eraill  (1) 

CFR Benthyciadau 168 

Llai: Cronfeydd defnyddiadwy (143) 

Llai: Cyfalaf Gweithredol  (18) 

Benthyciadau net  7 



4. DIWEDDARIAD BENTHYCA 
 
Mae Cod Darbodus 2021 CIPFA yn nodi’n glir na ddylai awdurdodau lleol fenthyca i 
fuddsoddi’n bennaf ar gyfer enillion ariannol ac nad yw’n ddarbodus i awdurdodau lleol wneud 
unrhyw benderfyniad buddsoddi neu wariant a fydd yn cynyddu’r gofyniad cyllido cyfalaf, ac a 
allai, felly, arwain at fenthyca newydd, oni bai ei fod yn ymwneud yn uniongyrchol ac yn bennaf 
â swyddogaethau'r Cyngor. 
 
Nid yw benthyciadau PWLB ar gael bellach i awdurdodau lleol sy'n bwriadu prynu asedau 
buddsoddi yn bennaf ar gyfer elw ac mae'r Cyngor yn bwriadu osgoi'r gweithgaredd hwn er 
mwyn cadw ei fynediad at fenthyciadau PWLB. 
 
 
5. STRATEGAETH BENTHYCA 
 
Ar 30 Medi 2022, roedd gan y Cyngor £101.8m o fenthyciadau fel rhan o’i strategaeth ar gyfer 
ariannu rhaglenni cyfalaf blynyddoedd blaenorol, a £1.6m ar gyfer prosiectau penodol. 
Crynhoi’r benthyciadau sy’n ddyledus ar 30 Medi yn tabl isod.  
 
Sefyllfa Benthyca   
 

 

31.3.22 Symudiad 30.9.22 30.9.22 

Balans 6 mis Balans Cyfradd 

£m £m £m % 

Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) 85.6 0.0 86.9 5.71 

Banc (tymor hir) 16.2 0.0 16.2 4.22 

Prosiectau Penodol 1.6 0.0 1.6 n/a 

Cyfanswm Benthyciadau 103.4 0.0 103.4  

 
Prif amcan y Cyngor wrth fenthyca yw taro cydbwysedd risg isel priodol rhwng sicrhau costau 
llog isel a sicrhau sicrwydd cost dros y cyfnod y mae angen cyllid ar ei gyfer, gyda hyblygrwydd 
i ail-negodi benthyciadau pe bai cynlluniau hirdymor y Cyngor yn newid yn amcan eilaidd.  
Mae strategaeth fenthyca’r Cyngor yn parhau i fynd i’r afael â mater allweddol fforddiadwy heb 
gyfaddawdu ar sefydlogrwydd dyledion tymor hir y portffolio benthyca. 
 
Dros y cyfnod Ebrill-Medi cododd cyfraddau PWLB tymor byr yn ddramatig, yn enwedig ar 
ddiwedd mis Medi ar ôl i ‘gyllideb fach’ y Canghellor gynnwys toriadau treth heb ei ariannu a 
benthyca ychwanegol i ariannu cymorthdaliadau prisiau ynni defnyddwyr. Roedd 
anweddolrwydd eithriadol yn bygwth y sefydlogrwydd ariannol, gan olygu bod angen 
ymyrraeth Banc Lloegr yn y farchnad giltiau. Dros gyfnod o bedair awr ar hugain cynyddodd 
rhai cyfraddau PWLB i 6%, cyn i'r ymyriad gael yr effaith ddymunol, gan ddod â chyfraddau 
yn ôl i lawr dros 1% ar gyfer rhai aeddfedrwydd. Cyfnod gwirioneddol wyllt a digynsail mewn 
marchnadoedd incwm sefydlog, gydag effaith uniongyrchol ar gyfraddau PWLB. 
 
Cododd cyfraddau llog dros 2% yn ystod y cyfnod yn y tymor hir a byr. Fel arwydd, cododd y 
gyfradd sicrwydd aeddfedrwydd 5 mlynedd o 2.30% ar 1 Ebrill i 5.09% ar 30 Medi; dros yr un 
cyfnod cododd y gyfradd sicrwydd aeddfedrwydd 30 mlynedd o 2.63% i 4.68%. 
 
Mae'r Cyngor yn ystyried ei bod yn fwy cost effeithiol yn y tymor byr i ddefnyddio adnoddau 
mewnol a defnyddio benthyciadau tymor byr pan fo angen. Mae'r strategaeth hon yn galluogi'r 
Cyngor i leihau costau benthyca net (er gwaethaf colli incwm buddsoddi) a lleihau risg 
gyffredinol y trysorlys. 



6. GWEITHGAREDD BUDDSODDI 
 
Mae Cod TM diwygiedig CIPFA yn diffinio buddsoddiadau rheoli’r trysorlys fel y rhai sy’n codi 
o lif arian y Cyngor neu weithgaredd rheoli risg trysorlys sydd yn y pen draw yn cynrychioli 
balansau y mae angen eu buddsoddi nes bod angen yr arian parod i’w ddefnyddio yn ystod 
busnes. 
 
Mae gan y Cyngor gronfeydd wedi’u buddsoddi, sy’n cynrychioli incwm a dderbynnir cyn 
gwariant ynghyd â balansau a chronfeydd wrth gefn. Yn ystod y 6 mis, roedd balans 
buddsoddiadau'r Cyngor yn amrywio rhwng £82.3 a £170.8 miliwn oherwydd gwahaniaethau 
amseru rhwng incwm a gwariant. Dangosir sefyllfa’r buddsoddiadau yn ystod y cyfnod yn y 
tabl isod. 
 
Sefyllfa Buddsoddi Trysorlys 
 

  

31.3.22 Symudiad 30.9.22 30.9.22 

Balans 6 mis Balans Incwm 

£m £m £m % 

       

Banciau a chymdeithasau adeiladu 
(ansicredig) 

23.1 10.2 33.3 1.64 

Awdurdodau Lleol 30.0 (15.0) 15.0 1.97 

Cronfeydd Marchnad Arian 17.0 36.0 53.0 2.07 

Cronfeydd Cyfun 9.8 (0.6) 9.2 4.76 

Swyddfa Rheoli Dyledion 18.0 (18.0). 0.0 d/b 

Cyfanswm Buddsoddiadau 97.9 12.6 110.5  

 
Mae Cod CIPFA a chanllaw'r llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor fuddsoddi ei arian 
yn ddarbodus, gan roi ystyriaeth i ddiogelwch a hylifedd ei fuddsoddiadau cyn ceisio am y 
gyfradd enillion uchaf, neu’r cynnyrch uchaf. Amcan y Cyngor wrth fuddsoddi arian yw taro’r 
cydbwysedd cywir rhwng risg ac enillion, gan leihau’r risg o beri colledion o fuddsoddiadau’n 
diffygdalu a’r risg o dderbyn incwm sy’n anaddas o isel ar fuddsoddiadau. 
 
Gyda’r cynnydd yng Nghyfradd y Banc dros y cyfnod dan sylw, a chyda’r posibilrwydd o fwy o 
gynnydd i ddod, cododd cyfraddau arian parod cyfnod byr, a oedd wedi amrywio rhwng 0.7% 
- 1.5% ar ddiwedd mis Mawrth, tua 1.5% dros nos/ aeddfedrwydd 7 diwrnod a bron i 3.5% ar 
gyfer aeddfedrwydd 9-12 mis. 
 
Erbyn diwedd mis Medi, roedd y cyfraddau ar adneuon DMADF yn amrywio rhwng 1.85% a 
3.5%. Roedd dychweliadau'r Cyngor o Gronfeydd Marchnad Arian yn amrywio rhwng 0.54% 
- 0.58% y flwyddyn yn dechrau mis Ebrill a rhwng 1.96% a 2.17% ar ddiwedd mis Medi. 
 
Dalier £10m o fuddsoddiadau’r Cyngor mewn cronfeydd eiddo, aml-ased ac ecwiti cyfun 
strategol a reolir yn allanol lle mae diogelwch a hylifedd tymor byr yn llai o ystyriaeth, ac yn 
hytrach yr amcanion yw incwm refeniw rheolaidd a sefydlogrwydd prisiau hirdymor. Gan nad 
oes dyddiad aeddfedrwydd diffiniedig gan y cronfeydd hyn, ond maent ar gael i’w tynnu'n ôl 
ar ôl cyfnod rhybudd, mae eu perfformiad a'u sefydlogrwydd parhaus wrth gyflawni amcan 
buddsoddi'r Cyngor yn cael eu hadolygu'n rheolaidd. 
 
Gweler perfformiad ein cronfeydd eiddo, aml-ased ac ecwiti cyfun hyd at 30 Medi 2022 isod: 
 



 
 
Mae’n amlwg bod y gwerth cyfalaf cyfun o £9.176m yn llai na’r buddsoddiad cychwynnol o 
£10m. Gwneir buddsoddiadau cronfa strategol gan wybod y bydd gwerthoedd cyfalaf yn 
symud i fyny ac i lawr ar fisoedd, chwarteri a hyd yn oed blynyddoedd; ond gyda'r hyder y 
bydd cyfanswm yr enillion dros gyfnod o dair i bum mlynedd yn uwch na chyfraddau llog arian 
parod. Byddwn yn cynnal ein buddsoddiad yn y tymor canolig.  
 
 
Meincnodi Buddsoddi   
 
Mae’r dilyniant o’r metrigau risg ac adenillion fel y dangosir yn y detholiadau o feincnodau 
buddsoddi chwarterol Arlingclose yn y tabl isod. 
 

 
Sgôr 
Risg 

Statws 
Credyd 

Datguddiad 
‘Bail-in’ 

Aeddfedrwydd 
Cyfartaledd 

Pwysol  
(diwrnodau) 

Cyfradd 
Adennill 

% 

30.06.2022 4.55 A+ 60% 29 1.42 

30.09.2022 4.92 A+ 80% 36 2.32 

AL tebyg 

Bob AL 

3.93 

4.29 

AA- 

AA- 

39% 

55% 

74 

18 

2.06 

2.06 

 
Perfformiad Rheolaeth Trysorlys 
 
Mae'r Cyngor yn mesur perfformiad ariannol ei weithgareddau rheoli trysorlys o ran ei effaith 
ar y gyllideb refeniw a’i berthynas â meincnod cyfraddau llog.  
 
Cyllideb incwm buddsoddi’r Cyngor am y flwyddyn yw £0.4m, ond amcangyfrifir bod yr incwm 
buddsoddi disgwyliedig gwirioneddol ar gyfer y flwyddyn 2022/23 yn sylweddol uwch yn £1.8m 
oherwydd cynnydd yn y gyfradd sylfaenol a chynnydd a ragwelir yn y dyfodol. 
 
 
 
7. CYDYMFFURFIO   
 
Gall y Pennaeth Cyllid gadarnhau bod gweithgareddau rheoli trysorlys a gynhaliwyd yn ystod 
y cyfnod yn cydymffurfio gyda Chod Ymarfer CIPFA a Strategaeth Rheoli Trysorlys 
cymeradwy’r Cyngor.  
 
Arhosodd benthyciadau a buddsoddiadau’r Cyngor ymhell o fewn y terfynu a osodwyd yn 
wreiddiol. 
 
 
 



Ffin Dyled 

 
Uchafswm 

yn y cyfnod 

30.9.22 

Gwir 

2022/23 

Ffin 
Gweithredol  

2022/23 

Ffin 
Awdurdodedig  

Cydymffurfio 

Benthyciadau £103.4m £103.4m £184m £194m  

PFI a Prydlesau Cyllid £1.4m £1.4m £6m £6m  

Cyfanswm Dyled £104.8m £104.8m £190m £200m  

  
Cyfyngiadau Buddsoddi 

 

Uchafswm 

Gwrthbarti 
yn y 

cyfnod 

30.9.22 

Gwir 

2022/23 

Terfyn 

Gwrthbarti 

Cydym- 

ffurfio 

Llywodraeth y DU £61m £0m Diderfyn  

Awdurdodau lleol ac endidau llywodraeth 
eraill  

£5m £5m £10m  

Buddsoddiadau â sicrwydd  £0m £0m £10m  

Banciau (ansicredig)  £5m £5m £5m  

Cymdeithasau adeiladu (ansicredig)  £5m £5m £5m  

Darparwyr cofrestredig (ansicredig)  £0m £0m £5m  

Cronfeydd marchnad arian  £10m £10m £10m  

Cronfeydd cyfun strategol £5m £5m £10m  

Ymddiriedolaethau buddsoddi ystâd real £0m £0m £10m  

Buddsoddiadau eraill  £0m £0m £5m  

 
Dangosyddion Rheolaeth Trysorlys   
 
Mae’r Cyngor yn mesur a rheoli ei ddatguddiad at risgiau rheolaeth trysorlys wrth ddefnyddio'r 
dangosyddion canlynol. 
 
Diogelwch: Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol i ddangos ei sensitifrwydd i 
risg credyd trwy fonitro sgôr credyd cyfartalog yn ôl cyfran gwerth ei bortffolio buddsoddi.  Caiff 
hyn ei gyfrifo trwy roi sgôr i bob buddsoddiad (AAA=1, AA+=2, ac ati) a chymryd y cyfartaledd 
rhifyddol, gan bwyso’r cyfartaledd yn ôl maint pob buddsoddiad. 
 

 Gwir Targed Cydymffurfio 

Sgôr credyd cyfartal y portffolio 4.9 6.0  

 
Hylifedd: Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol i ddangos ei sensitifrwydd i risg 
hylifedd trwy fonitro faint o arian sydd ar gael i gwrdd â thaliadau annisgwyl. 
 

 
30.9.22 
Gwir 

2022/23 
Targed 

Cydymffurfio 

Cyfanswm arian ar gael o fewn 3 mis  £81.3m £10m  



Datguddiad Cyfraddau Llog: Nod y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Cyngor i 
risg cyfraddau llog.  Roedd y terfynau uchaf ar effeithiau refeniw o gynnydd a chwymp o 1% 
mewn cyfraddau llog fel a ganlyn: 

 

Dangosydd risg cyfradd llog 
30.9.22 
Gwir 

Cyfyngiad 
2022/23 

Cydymffurfio 

Y terfyn uchaf ar effaith refeniw blwyddyn o 
gynnydd o 1% mewn cyfraddau llog 

£878,000 £643,000 x 

Y terfyn uchaf ar effaith refeniw blwyddyn o 
gwymp o 1% mewn cyfraddau llog 

£878,000 £643,000 x 

 
Ni chydymffurfiwyd â'r dangosydd hwn gan fod yr amgylchedd cyfraddau llog yn sylweddol 
wahanol i'r adeg y gosodwyd y strategaeth. Nid oes gan y Cyngor unrhyw fenthyciadau 
cyfradd amrywiol felly nid oes unrhyw effaith negyddol, ond disgwylir i gyllideb refeniw'r 
Cyngor elwa o enillion llog uwch yn y tymor byr. 
 
Strwythur Aeddfedrwydd Benthyciadau: Nod y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored 
yw’r Cyngor i risg ail gyllido. Roedd y terfynau uchaf ac isaf ar strwythur aeddfedrwydd 
benthyciadau cyfradd sefydlog fel a ganlyn: 
 

 Uchaf Isaf Gwir Cydymffurfio 

O dan 12 mis 1.29% 25% 0%  

12 mis ac o fewn 24 mis 2.14% 25% 0%  

24 mis ac o fewn 5 mlynedd  14.21% 50% 0%  

5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd  5.61% 75% 0%  

10 mlynedd a throsodd  76.76% 100% 0%  

 
Mae’r cyfnodau amser yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf pob blwyddyn ariannol.  Y dyddiad 
aeddfedrwydd yw’r dyddiad cynharaf y gall y sawl sydd wedi rhoi’r benthyciad fynnu ad-daliad. 
 
Prif Symiau a Fuddsoddir am Gyfnodau sy’n Fwy na 364 diwrnod: Pwrpas y dangosydd 
hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Cyngor i’r risg o fynd i golledion trwy orfod ad-dalu ei 
fuddsoddiadau’n gynnar. Roedd y terfynau ar gyfanswm y prif swm a fuddsoddir i aeddfedu’n 
derfynol tu hwnt i ddiwedd y cyfnod fel a ganlyn: 
 

 2022/23 2023/24 2024/25 

Y prifswm a fuddsoddir y tu hwnt i ddiwedd y 
flwyddyn 

£0m £0m £0m 

Terfyn ar brifswm a fuddsoddir tu hwnt i 
ddiwedd y flwyddyn 

£20m £20m £20m 

Cydymffurfio    

 
 
8. HYFFORDDIANT BUDDSODDI 
 
Yn ystod y cyfnod, mae swyddogion wedi mynychu hyfforddiant buddsoddi gydag Arlingclose 
a CIPFA sy’n berthnasol i’w swyddi. 
 
 
 
 



9. RHAGOLYGON AR GYFER GWEDDILL 2022/23 
                                                                                        

 
 
Mae Arlingclose yn disgwyl i Gyfradd y Banc godi ymhellach yn ystod 2022/23 i gyrraedd 5% 
erbyn diwedd y flwyddyn. 
 
Mae'r MPC yn arbennig o bryderus am oblygiadau llacio cyllidol o ran galw, y farchnad lafur 
dynn, gwendid sterling a pharodrwydd cwmnïau i godi prisiau a chyflogau. 
 
Gall yr MPC felly godi’r Gyfradd Banc yn gyflymach ac i lefel uwch i leihau’r galw cyfanredol a 
lleihau’r risg o chwyddiant uwch parhaus. Mae Arlingclose bellach yn disgwyl i Gyfradd y Banc 
gyrraedd uchafbwynt o 5.0%, gyda chynnydd o 200bps y flwyddyn galendr hon. 
 
Bydd y cam hwn gan yr MPC yn arafu’r economi, gan olygu bod angen toriadau yn y Gyfradd 
Banc yn ddiweddarach yn 2024. 
 
Bydd cynnyrch giltiau yn wynebu pwysau cynyddol bellach yn y tymor byr oherwydd llai o 
hyder ym mholisi cyllidol y DU, disgwyliadau chwyddiant uwch a gwerthiant asedau gan Banc 
Lloegr. O ystyried y cynnydd sydyn diweddar mewn adenillion giltiau, mae'r risgiau bellach 
wedi'u cydbwyso'n fras i'r naill ochr a'r llall. Dros y tymor hwy, rhagwelir y bydd adenillion 
giltiau yn gostwng ychydig dros y cyfnod a ragwelir. 
 
Cefndir: 
 
Mae llunwyr polisi ariannol ar ei hôl hi gyda dim ond codi cyfraddau 50bps ym mis Medi. Roedd 
hyn cyn i'r “Gyllideb Fach”, a gafodd ei derbyn yn wael gan y marchnadoedd, sbarduno rhediad 
mewn giltiau gyda chynnydd mawr mewn cynnyrch a gostyngiad pellach mewn sterling. Mewn 
symudiad o dueddiadau diweddar, canfyddir bod y ffocws nawr ar gefnogi sterling tra hefyd 
yn canolbwyntio ar ddarostwng chwyddiant uchel. 
 
Bellach mae mwy o bosibilrwydd o gyfarfod arbennig o MPC Banc Lloegr i godi cyfraddau i 
gefnogi'r sterling. Wedi'i ddilyn gan safiad mwy grymus dros bryderon ynghylch y rhagolygon 
cyllidol llacach. Mae'r MPC felly yn debygol o godi Cyfradd Banc yn uwch nag a fyddai wedi 
bod yn angenrheidiol fel arall o ystyried y gostyngiad yn y galw eisoes. Gallai dirywiad 
economaidd hirfaith ddilyn. 
 
Mae ansicrwydd ar lwybr cyfraddau llog wedi cynyddu’n aruthrol oherwydd y risg bosibl o 
bethau anhysbys a allai gynnwys, er enghraifft, gornest arall i arweinyddiaeth y Ceidwadwyr, 
etholiad cyffredinol, neu newidiadau treth bellach gan gynnwys gweithredu trethi ffawdelw.  
 
Mae agwedd siec wag y llywodraeth at gapiau ar brisiau ynni, ynghyd â marchnadoedd ynni 
rhyngwladol wedi’u prisio mewn doleri, yn cyflwyno diffyg cyfatebiaeth ariannol sydd wedi 
cyfrannu at ddirywiad sylweddol mewn sterling a chynnydd sydyn mewn enillion giltiau a fydd 
yn bwydo drwodd i fenthyciadau a morgeisi defnyddwyr a chostau cyllid busnesau.  
 
Mae polisi llywodraeth y DU wedi lliniaru rhywfaint o’r cynnydd disgwyliedig mewn chwyddiant 
ynni ar gyfer aelwydydd a busnesau gan fflatio’r brig ar gyfer CPI, tra’n ymestyn hyd y CPI 
uwch. Gallai gwendid arian cyfred parhaus ychwanegu pwysau chwyddiant. 



Mae’n ymddangos bod economi’r DU eisoes mewn dirwasgiad, gyda gweithgaredd busnes a 
gwariant aelwydydd yn gostwng. Mae’r rhagolygon tymor byr i ganolig ar gyfer economi’r DU 
yn gymharol llwm. 
 
Mae cynnyrch bond byd-eang wedi neidio wrth i fuddsoddwyr ganolbwyntio ar gyfraddau polisi 
uwch a mwy cyson yr UD. Mae’r cynnydd yn enillion bondiau llywodraeth y DU wedi bod yn 
fwy amlwg, oherwydd dirywiad ymddangosiadol yn hyder buddsoddwyr a chynnydd mewn 
disgwyliadau cyfraddau llog, yn dilyn symudiad llywodraeth y DU i fenthyca i lacio polisi 
cyllidol. Bydd cynnyrch gilt yn parhau i fod yn uwch oni bai bod cynlluniau’r llywodraeth yn cael 
eu hystyried yn ariannol gyfrifol. 
 
Gallai effaith cynnydd yn y Gyfradd Sylfaenol ar y farchnad dai weithredu fel “torrwr cylched” 
sy'n atal cyfraddau rhag codi llawer y tu hwnt i 5.0%, ond mae hyn yn parhau i fod yn ansicr. 
 


