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HMYNEGAI PRISIAU  
TAI

Cymdeithas Adeiladu’r Principality 
Mynegai Prisiau Tai  
Cymru, Ch4 2019



Cynyddodd prisiau tai yng Nghymru 3.3% ar gyfartaledd yn 2019, cynnydd o  
£6,237 ym mhris cyfartalog tai yn ystod y 12 mis blaenorol, ac mae wedi cyrraedd 

uchafbwynt newydd o £193,254. Cynyddodd y twf prisiau tai yng Nghymru yn ystod  
ail hanner 2019, yn sgil y galw gan brynwyr tro cyntaf a chynnydd yn y galw am  

dai gwyliau. Fodd bynnag, cafwyd gostyngiad o 6% mewn gwerthiannau  
tai yng Nghymru yn 2019 o’u cymharu â 2018. 

 
Pris cyfartalog tai yng Nghymru yw £193,254

3.3%

1.7%

 
Dywed Tom Denman, 
Prif Swyddog Cyllid 
Cymdeithas Adeiladu’r 
Principality:  
 
“Bu’n flwyddyn deg  
o ran twf prisiau  

cyfartalog tai yng Nghymru, yn bennaf yn sgil y 
cyfraddau llog isaf erioed, diffyg cyflenwad tai a 
chyflogaeth gymharol uchel. Prynwyr tro cyntaf oedd 
ysgogwyr y gwerthiannau tai, a chafwyd perfformiad 
da o ran tai gwyliau a thai gosod. Er y cafodd yr 
ansicrwydd yn sgil Brexit a’r Etholiad Cyffredinol 
fwy o effaith ar y farchnad dai yn ne Lloegr, cafwyd 
gostyngiad o 6% mewn gwerthiannau yng Nghymru 
hefyd yn 2019 o’u cymharu â 2018. Mae mwy o eglurder 
gwleidyddol erbyn hyn, felly byddwn yn aros i weld  
a yw gwerthiannau tai yn cynyddu yn 2020, er ein  
bod yn disgwyl i’r twf cymedrol barhau o ran  
prisiau tai yn gyffredinol.”

Cipolwg ar y Farchnad 
 
Ceir tair prif thema amlwg yn y farchnad dai yng Nghymru 
ar hyn o bryd. Y cyntaf yw bod prynwyr tro cyntaf yn 
dominyddu’r farchnad. Yn ddiweddar, cyhoeddodd UK Finance 
ei ddadansoddiad o farchnad dai Cymru ar gyfer y cyfnod o 
Ch3 2016 hyd Ch3 2019, a ddangosodd gynnydd o 4.1% yn nifer 
y benthyciadau a ddyfarnwyd i brynwyr tro cyntaf yn ystod y 
cyfnod hwnnw, ond gostyngiad o 5% yn y benthyciadau i bobl 
sy’n symud tŷ. Gwerth cyfartalog y tai a brynwyd gan brynwyr 
tro cyntaf yn Ch3 2019 oedd £151,416, cynnydd o £5,100 neu 
3.5% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. 
 
Yr ail thema yw ‘fforddiadwyedd’, ac nid yw hyn wedi’i gyfyngu 
i’r farchnad prynwyr tro cyntaf yn unig. Pris cyfartalog tai 
yng Nghymru yw £193,254 o’i gymharu â phris cyfartalog 
o £304,000 yn Lloegr, a’r cyflog blynyddol cyfartalog yng 
Nghymru yw £27,820 o’i gymharu â £30,752 yn Lloegr, yn ôl 
ystadegau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

 
 
Yn drydydd, ymddengys fod galw uchel am dai gwyliau, wrth i 
wyliau gartref fynd yn fwy poblogaidd yng Nghymru a Lloegr yn 
gyffredinol. 
 
Ar ddiwedd 2019, mae wyth awdurdod lleol wedi cyrraedd 
uchafbwyntiau newydd yn eu prisiau: (yn nhrefn yr wyddor) 
Abertawe, Gwynedd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, 
Sir Ddinbych, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf. Mae Cymru 
hefyd wedi cyrraedd uchafbwynt newydd yn y pris cyfartalog 
ar ddiwedd 2019, sef y seithfed mis yn 2019 iddi gyrraedd pris 
uchaf newydd.
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Prisiau cyfartalog tai yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yng Nghymru

Paratoir Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality drwy ddefnyddio data a methodoleg Acadata.  Fe’i cyhoeddir fel ffynhonnell eilaidd o wybodaeth economaidd, ond nid yw 
wedi’i lunio i ddibynnu arno ar gyfer gwneud unrhyw benderfyniadau masnachol na phersonol ac nid yw’r Principality nac Acadata yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os caiff ei 
ddefnyddio yn groes i’r bwriad hwnnw.

Trafodiadau Cymru Ch4 2018 o’u cymharu â Ch4 2019
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Y gyfradd flynyddol o dwf prisiau tai ym mis Rhagfyr 2019 yw 3.3%, sy’n gynnydd o £6,237 ym mhris cyfartalog tai yn 
ystod y 12 mis blaenorol. Mae’r gyfradd hon 1.1% yn uwch na’r gyfradd o 2.2% ym mis Medi 2019, ac mae’n dystiolaeth 
bellach bod twf prisiau tai yng Nghymru wedi bod yn cynyddu yn ystod ail hanner 2019.

Yn 2019, cafwyd rhyw 44,600 o werthiannau tai, sef rhyw 2,900 o werthiannau, neu 6.0% yn llai nag yn 2018. Mae’r 
gostyngiad yn debygol o fod oherwydd ansicrwydd yn sgil Brexit ac yn fwy diweddar, Etholiad Cyffredinol mis Rhagfyr 
2019. Yn hanesyddol, bu gostyngiad mewn gwerthiannau yn ystod misoedd etholiad.

Ar y cyfan, mae’r siart uchod yn dangos gostyngiad tybiedig o 11.3% mewn trafodiadau rhwng Ch4 2019 a Ch4 2018.  
Mae’r ffigurau yn dangos y bu’r gostyngiad mwyaf yn Ch4 2019 o’u cymharu â Ch4 2018 mewn gwerthiannau fflatiau, 
lle gwelwyd gostyngiad o 32.6% yn ystod y cyfnod, ac wedyn eiddo ar wahân, lle gwelwyd gostyngiad o 12.5%. Cafwyd 
gostyngiad o 9.6% mewn gwerthiannau tai pâr, a 6.5% o ran tai teras, sy’n cefnogi arwyddion bod prynwyr tro cyntaf 
wedi’u denu’n fwy i eiddo teras neu bâr yn hytrach na fflatiau bach yng nghanol y ddinas.
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Mae’r tabl uchod yn dangos y symudiad mewn prisiau cyfartalog tai yn ystod y degawd diwethaf, o fis Rhagfyr 2009 
hyd fis Rhagfyr 2019. Mae prisiau tai yng Nghymru wedi cynyddu 24.5% yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, yn ystod 
yr un cyfnod o ddeng mlynedd, mae’r mynegai prisiau defnyddwyr ar gyfer tai wedi cynyddu rhyw 22.6%. Mae hyn yn 
dangos bod prisiau cyfartalog tai yng Nghymru wedi cynyddu 1.9% mewn termau ‘real’ yn y degawd diwethaf.

Caerdydd sydd ar frig y rhestr gyda thwf prisiau tai o 41.2% ar gyfer y degawd, ac wedyn Torfaen â 37.7% a Chasnewydd 
â 33.4%. Mae’r naw awdurdod uchaf o ran twf wedi’u lleoli yng nghornel dde-ddwyrain Cymru – gall hyn awgrymu i ba 
raddau y mae Caerdydd, a Bryste o bosibl, wedi effeithio ar y galw am dai, ac felly prisiau tai, yn yr ardal hon yn ystod 
y 10 mlynedd diwethaf.

Yn Sir Ddinbych oedd y twf prisiau uchaf yn y Gogledd yn ystod y 10 mlynedd diwethaf yn 23.5%. 

Ardaloedd  
awdurdod lleol  Rhagfyr 2009 Rhagfyr 2014 Rhagfyr 2019

% y twf dros  
10 mlynedd  
2009 - 2019

Safle

Caerdydd £168,819 £201,762 £238,311 41.2 1

Torfaen £128,446 £144,180 £176,884 37.7 2

Casnewydd £149,432 £161,368 £199,311 33.4 3

Merthyr Tudful £106,659 £113,630 £141,657 32.8 4

Sir Fynwy £225,290 £234,313 £298,618 32.5 5

Bro Morgannwg £202,731 £213,804 £264,026 30.2 6

Rhondda Cynon Taf £110,684 £117,485 £142,733 29.0 7

Pen-y-bont ar Ogwr £141,288 £154,216 £180,988 28.1 8

Sir Ddinbych £88,472 £90,508 £112,796 27.5 9

Caerffili £155,952 £155,761 £192,665 23.5 10

Abertawe £126,753 £132,272 £155,666 22.8 11

Gwynedd £156,363 £152,377 £188,417 20.5 12

Blaenau Gwent £160,861 £157,805 £190,868 18.7 13

Sir y Fflint £155,468 £169,924 £183,963 18.3 14

Castell-nedd Port Talbot £118,113 £117,206 £138,029 16.9 15

Conwy £165,772 £168,159 £193,520 16.7 16

Sir Benfro £178,784 £184,732 £208,134 16.4 17

Wrecsam £150,520 £156,879 £173,559 15.3 18

Powys £186,439 £187,660 £214,404 15.0 19

Ynys Môn £172,862 £166,393 £198,296 14.7 20

Sir Gaerfyrddin £148,683 £147,012 £164,519 10.7 21

Ceredigion £185,157 £188,203 £201,557 8.9 22

Cymru £155,233 £163,715 £193,254 24.5  

Paratoir Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality drwy ddefnyddio data a methodoleg Acadata.  Fe’i cyhoeddir fel ffynhonnell eilaidd o wybodaeth economaidd, ond nid yw 
wedi’i lunio i ddibynnu arno ar gyfer gwneud unrhyw benderfyniadau masnachol na phersonol ac nid yw’r Principality nac Acadata yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os caiff ei 
ddefnyddio yn groes i’r bwriad hwnnw.

Twf prisiau cyfartalog tai yn ystod y degawd diwethaf
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Paratowyd Mynegai Prisiau Tai Cymru y Principality gan Acadata Ltd ar ran Cymdeithas Adeiladu’r Principality. 
Cyflenwyd y data sylfaenol a ddefnyddiwyd ar gyfer dadansoddi’r prisiau tai gan y Gofrestrfa Tir, sy’n cofnodi’r 
holl drafodiadau tai sy’n digwydd yng Nghymru a Lloegr. Caiff y data wedyn eu cymysgu a’u haddasu’n 
dymhorol gan Acadata gan ddefnyddio gweithdrefnau ystadegol sefydledig.

Cyswllt: Jamie Pike  I  Rheolwr Materion Corfforaethol  I  Ffôn: 029 2077 3812  I  E-bost: Jamie.Pike@principality.co.uk


