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MYNEGAI  
PRISIAU TAI



Cyfradd flynyddol cynnydd prisiau tai yng Nghymru (hyd at Chwefror 2020) yw 3.3%, 
sef cynnydd o £6,110 ym mhris cyfartalog tŷ yng Nghymru o’i gymharu â’r un cyfnod 12 

mis yn ôl. Mae pris cyfartalog tŷ yng Nghymru sydd wedi’i seilio ar ddata o Ragfyr 2019 i 
Chwefror 2020 wedi cynyddu £1,825, a bellach mae’n £193,286.

Newid blynyddol Newid chwarterol

3.3% 1.0% £193,286

Cynnydd mewn prisiau tai yng Nghymru  
cyn yr argyfwng pandemig

Pris Cyfartalog TŷCwymp mewn 
trosglwyddiadau

Cipolwg ar y Farchnad 
 
O ganlyniad i epidemig y coronafeirws, mae cynhyrchu 
ystadegau prisiau tai wedi’i atal dros dro gan y Gofrestrfa 
Tir am y tro, wrth iddi ganolbwyntio ar eu gwasanaethau 
cofrestru craidd. Mae’r adroddiad hwn, felly, wedi ei seilio 
ar ddata’r Gofrestrfa Tir hyd at ddiwedd Chwefror 2020, yn 
hytrach na Mawrth fel oedd y disgwyl.

Ym mis Chwefror, bu symudiad cadarnhaol yn nhwf prisiau 
tai yn 16 o awdurdodau lleol Cymru, ac roedd prisiau wedi 
gostwng mewn chwe ardal. Cyn i argyfwng y coronafeirws 
ddechrau, roedd y sefyllfa economaidd a oedd yn gwella, 
yn ogystal â’r cyfraddau llog a oedd yn hanesyddol o isel a 
chyfraddau cyflogaeth uchel, wedi arwain at farchnad dai 
rymus. Mae’r cyfuniad o dai ‘fforddiadwy’ cost isel yn agos i 
ardaloedd o gyflogaeth weddol uchel wedi cyfrannu’n fawr 
at hyn, a gwelodd Cymru y nifer fwyaf o brynwyr tro cyntaf 
o holl ardaloedd rhanbarthol y DU yn Ch1.

Pen-y-bont ar Ogwr a welodd y cynnydd uchaf mewn 
prisiau blynyddol, ar 9.1%, gyda chynnydd yn nifer y tai ar 
wahân a oedd yn cael eu gwerthu, gyda’r pris cyfartalog yn 
codi o £230,000 ym mis Chwefror 2019 i £250,000 flwyddyn 
yn ddiweddarach. Mae Porthcawl, tref glan y môr â saith 
traeth, wedi bod yn arbennig o boblogaidd, ac mae tai ar 
wahân yma yn tueddu i werthu am £350,000 - £400,000.

Fe wnaeth pedair ardal awdurdod lleol gyrraedd 
uchafbwynt pris newydd – Caerffili, Caerdydd, Sir y Fflint 
a Sir Fynwy. Mae dwy o’r ardaloedd hyn, Caerdydd a Sir 
Fynwy, yn y tair ardal uchaf yng Nghymru yn ôl gwerth 
prisiau tai – sy’n awgrymu bod sefydlu eu prisiau uchaf 
newydd wedi ei gynorthwyo gan yr hwb yn hyder prynwyr 
yn dilyn yr etholiad cyffredinol.

 

Dywedodd Tom 
Denman, Prif Swyddog 
Cyllid Cymdeithas 
Adeiladu’r Principality: 
“Mae hwn yn gipolwg ar 
sut yr oedd y farchnad 
yn edrych cyn yr 

argyfwng COVID-19 ac rydym yn sylweddoli bod y 
ffigurau yn eithaf amherthnasol o ystyried effaith 
y pandemig. Mae’n bwysig nodi, er ein bod yn 
defnyddio gwerth tri mis o ddata i gynhyrchu’r 
mynegai, y pwynt terfyn ar gyfer y chwarter hwn 
yw diwedd mis Chwefror. Mae hyn yn golygu, yn 
dilyn cyfyngiadau llywodraeth y DU, na chaiff 
gwerthiannau mis Mawrth eu hadlewyrchu yn ein 
ffigurau. 
“Ym misoedd cyntaf 2020, cyn i’r pandemig daro’r 
DU, roedd y farchnad dai yn ennill momentwm 
yn raddol. Mae’n amlwg y bu’r twf yn y prisiau 
yn cynyddu yng Nghymru diolch i hwb mewn 
hyder yn dilyn yr etholiad cyffredinol, cyfraddau 
cyflogaeth uchel, a chyfraddau llog isel ond roedd 
trosglwyddiadau wedi gostwng o gymharu â’r 
flwyddyn ddiwethaf.

“Yn y byr dymor mae’n anodd dweud beth fydd 
yn digwydd oherwydd mai prin iawn fydd y 
gwerthiannau, os o gwbl. Bydd y rhan fwyaf o 
werthwyr a phrynwyr yn aros yn eu cartrefi a bydd 
cau asiantaethau tai oherwydd y cyfyngiadau cadw 
pellter cymdeithasol yn lleihau’r trosglwyddiadau 
tai. Mae’r farchnad morgeisiau dan gyfyngiadau 
rhannol, a’r gobaith yw y bydd pecyn economaidd 
y llywodraeth i leihau effaith argyfwng y pandemig 
yn caniatáu i’r farchnad dai barhau a gweithredu 
fel arfer pan fydd yr argyfwng wedi dod i ben.”

3.8%



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.
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Prisiau cyfartalog tai Chwe 2018 – Chwe 2020

Ar y cyfan, bu cwymp o 3.8% yn y trosglwyddiadau rhwng dau fis cyntaf 2020 a’r un cyfnod yn 2019. Er hyn, bu dechrau da i 
2020 gyda 5% o gynnydd yn nifer y gwerthiannau ym mis Ionawr o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Ond fe wnaeth cyfnod o 
stormydd, glaw trwm a llifogydd ddilyn hyn ym mis Chwefror, a bu gostyngiad o 12% yn y trosglwyddiadau o gymharu â’r un mis 
yn 2019.

Ar wahân Tŷ pâr Teras Fflatiau Cyfanswm

Mae’r cylchoedd lliw porffor yn nodi’r adegau pan mae’r cynnydd ym mhrisiau tai blynyddol wedi eu cyfrifo. 
 
Yr ardal awdurdod lleol â’r gyfradd uchaf o gynnydd mewn prisiau tai yn y tri mis hyd at fis Chwefror 2020 oedd Sir y Fflint, ar 
9.8%. Gwerthiannau cartrefi â gwerth cyfartalog uwch o £260,000 - £270,000 yn y ddau fis cyntaf yn 2020, sydd wedi arwain 
at y cynnydd prisiau. 

Yr ardal awdurdod lleol â’r gostyngiad mwyaf mewn prisiau tai yn y tri mis hyd at fis Chwefror 2020 oedd  
Merthyr Tudfil, ar -5.7%.
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Newid blynyddol a chwarterol  
cyfartalog yn ôl awdurdod lleol
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£181,494

1.3%9.1%
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Port Talbot
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£202,475

15

Ceredigion
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Conwy

£189,154

21

Ynys Môn

£211,200

-3.5%

22

Gwynedd

£180,537
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Paratowyd Mynegai Prisiau Tai Chwarterol 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.
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