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Canllawiau
Mae’r ddogfen hon yn rhan o gyfres o nodiadau canllaw a’r nod yw darparu 
gwybodaeth ymarferol i ffermwyr a pherchnogion tir eraill sydd â diddordeb 
buddsoddi mewn coedwigaeth. Fe’i cynlluniwyd i helpu datblygu dealltwriaeth 
sylfaenol o wneud gwerthusiad economaidd ar brojectau coedwigaeth. Felly, 
mae’n cyflwyno’r camau sylfaenol sy’n ymwneud ag asesu projectau o’r fath 
er mwyn sicrhau diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol wrth ystyried buddsoddi 
mewn coedwigaeth. Nid yw hyn yn disodli asesiad a chyngor llawn gan reolwr 
coedwigaeth siartredig.
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Rhoi cyfrif
am amser 

Caiff coed eu cynhyrchu ar amserlen dra gwahanol i 
amaethyddiaeth a buddsoddiadau eraill. Caiff arian ei 
wario heddiw, gan fwrw y bydd enillion mawr ymhen 40 
mlynedd neu ragor. Oherwydd hynny mae amser yn ffactor 
perthnasol wrth wneud gwerthusiadau ariannol o brojectau 
coedwigo. Mae amserlenni buddsoddi projectau o’r fath 
yn hirfaith.  Fel rheol caiff y costau eu talu ar y dechrau ac 
mae oedi hir cyn y bydd incwm o gynaeafu’r coed. Gall llifau 
arian gwahanol brojectau coedwigo fod yn wahanol iawn a’r 
refeniw a’r costau’n cronni ar wahanol adegau yn y dyfodol. 
Efallai y bydd i ddau gynllun plannu yr un costau sefydlu 
ond gall cynllun plannu ac iddo gylchdro hir gynhyrchu 
mwy o goed (a refeniw uwch am y coed yn sgil hynny) na 
chynllun ac iddo gylchdro byrrach. I’r buddsoddwr, mae’r 
cwestiwn yn codi: a yw’n werth aros am refeniw uwch? Yn 
y nodyn canllaw hwn byddwn yn esbonio pam mae ei bod 
yn bwysig rhoi cyfrif am amser wrth gynnal gwerthusiadau 
ariannol o brojectau coedwigo a sut y rhoddir cyfrif amdano 
gan ddefnyddio proses ostwng.

Y Cefndir Damcaniaethol: Buddsoddi a 
Defnydd

Er mwyn deall pam ei bod yn bwysig rhoi cyfrif am amser 
mewn gwerthusiadau ariannol, mae’n dda deall elfennau 
allweddol theori cyfalaf, buddsoddiant a defnydd. Yn ôl 
hwnnw, gellir defnyddio adnoddau fel tir, llafur a chyfalaf 
naill ai i greu nwyddau cyfalaf neu’u gwerthu i gynhyrchu 
incwm ar unwaith.

Nwyddau cyfalaf yw’r asedau sydd eu hangen i gynhyrchu 
neu i greu incwm o’r cynhyrchiant. Gelwir hynny’n 
fuddsoddiad, a’r costau’n cael eu hysgwyddo at ddiben 
cynyddu refeniw yn y dyfodol. Mewn coedwigaeth, 
defnyddir adnoddau i greu nwydd cyfalaf, h.y. coetir a all 
greu incwm trwy werthu coed yn y dyfodol. Pan werthir 
adnoddau i gynhyrchu incwm yn syth, gelwir hynny’n 
ddefnydd. Gellir gwerthu’r tir y gellid plannu coed arno i 
gynhyrchu incwm yn syth yn hytrach nag aros i’r coed dyfu, 
eu cynaeafu ac yna’u gwerthu.

Mae’r dewis hwn rhwng buddsoddiad a defnydd yn 
cynnwys dwy ystyriaeth sy’n gysylltiedig ag amser ac sy’n 
bwysig lle mae gwerthusiadau ariannol yn y cwestiwn, sef y 
dewis sy’n ymwneud â chost cyfle amser a’r dewis o ran amser.

Cost cyfle amser

Yn nhermau economaidd, pe baech chi’n gwerthu’r tir 
heddiw ac yn gallu derbyn £5,000 yr hectar, defnydd fyddai 
hynny. Pe baech yn hytrach yn cadw’r tir ac yn tyfu coed i’w 
gwerthu, ac yn gallu derbyn £16,000 yr hectar ymhen 40 
mlynedd, buddsoddiad fyddai hynny.

O ddewis buddsoddi rydych yn gohirio unrhyw incwm am y 
tro o ddefnydd amgen ar yr adnoddau (e.e., rhoi refeniw’r 
gwerthiant mewn cyfrif cynilo) er mwyn cynhyrchu incwm at 
y dyfodol. Mae gohirio’r refeniw ar y defnydd amgen gorau 
o’r adnoddau’n  gost cyfle. Gelwir cost cyfle dewis rhwng 
defnydd a buddsoddiad yn gyfle cost amser.
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Blwch 1: Cyfrifo’r gwerthoedd presennol

Gellir cyfrifo gwerth presennol costau neu refeniw’r dyfodol gyda’r fformiwla ganlynol:

Wrth ddefnyddio’r fformiwla hon, rhaid mynegi’r gyfradd ddisgowntio a ddewisir fel rhif degol, e.e. câi cyfradd 
ddisgowntio o 3% ei mynegi fel 0.03.

Dewis amser

Yn ogystal â chost cyfle amser, mae gwerth incwm yn 
amrywio yn ôl ei amseriad. Yn ôl theori economaidd, mae 
incwm yn fwy gwerthfawr po gynharaf y caiff ei dderbyn. 
Felly, mae i swm penodol o incwm heddiw werth uwch na’r 
un swm yn y dyfodol. Dyna yw cysyniad dewis amser. Mae’n 
seiliedig ar y rhagdybiaeth y byddai’n well gan y rhan fwyaf 
o bobl dderbyn y wobr yn syth, hyd yn oed petai’r incwm yn 
y dyfodol o bosibl yn fwy.

Disgowntio

Rhoddir cyfrif am y ddau ffactor, cost cyfle amser a dewis 
amser, trwy broses o ddisgowntio. Defnyddir disgowntio 
i gymharu llif arian sy’n cronni ar wahanol adegau. Caiff 
refeniw a chostau’r dyfodol eu disgowntio hyd bwynt  
cyffredin mewn amser ar y llif arian cyntaf neu cyn hynny 
gan ddefnyddio cyfradd ddisgowntio ddiffiniedig.  
Y presennol yw’r pwynt hwnnw fel arfer. Mae disgowntio yn 
rhoi mwy o bwys ar werth y llif arian sy’n digwydd yn  
agosach at heddiw na llif arian y dyfodol pellach (gweler 
dewis amser). Gwerth cyfwerth cost neu refeniw yn y  
dyfodol heddiw yw ei werth presennol (Blwch 1).

Yn fathemategol, mae disgowntio’n gwbl wahanol i  
gompowndio, e.e. llog a gronnir ar arian mewn cyfrif cynilo. Yn 
lle lluosi swm â chyfradd y llog unwaith am bob blwyddyn i’r 
dyfodol, fe’i rhennir â’r gyfradd llog unwaith am bob blwyddyn 
yn ôl mewn amser o’r pwynt yn y dyfodol y ceir y budd hwnnw.

Wrth ddefnyddio disgowntio i gymharu llifau arian dau 
fuddsoddiad, mae angen cyfrifo gwerth presennol pob cost 
neu refeniw ar yr adeg y mae’n cronni. Mae hynny

oherwydd nad oes gwerth cyfatebol i lifau arian ar  
wahanol bwyntiau yn y dyfodol. O ddefnyddio’r dull hwn, 
gall y costau a’r refeniw wedi’u disgowntio gynnig  
amcangyfrif o broffidioldeb y buddsoddiad. Mae Tabl 1 yn 
rhoi enghraifft: Mae’n ymddangos bod i opsiwn 1 refeniw 
uwch nag opsiwn 2. O ddisgowntio’r refeniw hwnnw a’i 
gyflwyno fel ffactor o gost cyfle amser a dewis amser, mae’r 
gwrthwyneb yw wir. Yn yr enghraifft hon, mae’r opsiwn sy’n 
rhoi refeniw is ar amserlen fyrrach yn ffafriol yn ariannol.

Y GWERTH 
PRESENNOL  =

gwerth cost/refeniw’r dyfodol
(1+cyfradd ddisgowntio) blwyddyn yn y dyfodol 
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Tabl 1: Cymharu refeniw sy’n cronni ar wahanol adegau

Opsiwn

1

2

Blynedd

15
25
50
Total

10
20
40
Total

Refeniw (£)

1,000
3,000
12,000
16,000

1,000
3,000
10,000
14,000

Refeniw wedi’i ddisgowntio hyd heddiw (£)

1,000 ÷ 1.0315  = 642
3,000 ÷ 1.0325  = 1,433
12,000 ÷ 1.0350  = 2,737
4,812

1,000 ÷ 1.0310  = 744
3,000 ÷ 1.0320  = 1,661
10,000 ÷ 1.0340  = 3,066
5,471

Ffynhonnell refeniw

Y teneuo 1af
Yr 2il deneuo
Y cynhaeaf terfynol

Y teneuo 1af
Yr 2il deneuo
Y cynhaeaf terfynol

Mae disgowntio yn gosod amod, sef i fuddsoddiad fod yn 
broffidiol, bydd yn rhaid i’r refeniw sy’n cronni ar ryw adeg yn y 
dyfodol fod yn ddigonol i dalu:

1. Y costau penodol a achoswyd fel rhan o’r buddsoddiad  
 (e.e., sefydlu planhigfa goed).

2. Y costau sydd ymhlyg a achoswyd i roi cyfrif am ‘gost cyfle 
 amser’ a ‘dewis amser’ a’u cyfrif fel cyfran o werth y refeniw a 
 gollir yn y dyfodol (h.y., y gwahaniaeth rhwng gwerth y 
 refeniw wedi’i ddisgowntio a’r gwerth heb ei ddisgowntio).

Mae fformiwlâu disgowntio defnyddiol yn Basic Concepts in  
Forest Valuation and Investment Analysis, I gael mwy o  
wybodaeth am theori disgowntio gweler Time, Discounting and 
Value ac ar gyfer defnyddio disgowntio yn rhan o economeg 
coedwigaeth gweler The Theory and Application of Forest 
Economics or Forestry Economics.

Dewis cyfradd ddisgowntio

Mi wnaiff y gyfradd ddisgowntio a ddewiswch effeithio’n 
ddirfawr ar broffidioldeb cyffredinol yr opsiwn buddsoddi. 
Mae’n bwysig iawn dewis y gyfradd ddisgowntio gywir i’r 
gwerthusiad ariannol. Yn y sector preifat wrth asesu’r enillion 
masnachol ar fuddsoddiadau, caiff cyfraddau disgowntio eu 
seilio’n gyffredinol ar ddefnydd amgen o gyfalaf neu’r enillion 
disgwyliedig ar fuddsoddiadau amgen. Gellir defnyddio dau 
fath o gyfradd ddisgowntio, sef nominal a’r real, mewn 
gwerthusiadau ariannol:

1. Mae cyfraddau disgowntio nominal  yn seiliedig ar gyfraddau 
llog benthyca arian neu gyfradd enillion buddsoddiadau 
amgen. Cost cyfalaf yw’r enw a roddir arnynt weithiau. Mae 

hynny’n cyfeirio at y gyfradd y gallech fod wedi’i hennill ar 
arian trwy ddefnyddiau eraill, neu’r gyfradd rydych chi’n ei 
thalu i fenthyg arian rhywun arall, ac mae’n cynnwys peth 
chwyddiant. Defnyddir y gyfradd ddisgowntio nominal pan 
ragamcanir refeniw neu gostau’r dyfodol gyda chwyddiant 
(gweler Blwch 2.)

2. Mae cyfraddau disgowntio yn cynrychioli cost cyfle amser a 
dewis amser yn unig. Defnyddir y gyfradd ddisgowntio real pan 
ragamcanir refeniw neu gostau’r dyfodol heb chwyddiant yn 
nhermau (real) heddiw. Fe’u defnyddir yng ngwerthusiadau 
economaidd y sector cyhoeddus. Mae modd cael cyfraddau 
disgowntio real o gyfraddau gostyngol nominal trwy ddileu 
mesur chwyddiant gyda’r fformiwla ganlynol: 

Mae angen mynegi’r gyfradd ddisgowntio nominal a chyfradd 
chwyddiant fel rhifau degol. Er enghraifft, cost benthyca (llog) 
ar fenthyciad yw 5% (0.05) ac ar hyn o bryd mae chwyddiant 
yn 2% (0.02), ac o ddefnyddio’r fformiwla hon 3% (0.03) fyddai’r 
gyfradd ddisgowntio real.

Wrth ddewis rhwng cyfraddau disgowntio nominal a real, 
rhaid wrth gysondeb. Os yw’ch amcanestyniad o gostau a 
refeniw yn adlewyrchu chwyddiant, defnyddiwch gyfradd 
ddisgowntio nominal. Os yw’ch amcanestyniad o gostau a 
refeniw yn gyson yn nhermau arian (h.y., costau a phrisiau 
heddiw) defnyddiwch gyfradd ddisgowntio real.

CYFRADD 
DDISGOWNTIO 

REAL 

(1+cyfradd ddisgowntio nominal)
(1+cyfradd chwyddiant) = -1
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Effaith disgowntio ar refeniw a 
hyd cylchdro

Mae’r cyfraddau disgowntio a ddefnyddir gan reolwyr 
coedwigoedd i asesu’r enillion ar fuddsoddiadau mewn 
coedwigo a chynhyrchu coed fel arfer yn amrywio o 1% i 7%. 
Mae Tabl 2 yn dangos effaith enfawr y cyfraddau disgowntio 
ar gyfrifo’r gwerth presennol. Mae disgowntio ar gyfradd o 7% 
yn lleihau refeniw’r coed na disgowntio o £27,250 yr hectar ar 
ôl 80 mlynedd i ddim ond £122 yr hectar. Gall y dewis o 
gyfradd ddisgowntio hefyd effeithio ar ba mor hir y gallech 
adael i gnwd coed dyfu i sicrhau’r refeniw mwyaf posibl.

Pan fydd refeniw coed heb ei ddisgowntio, mae’r refeniw’n 
cynyddu’n ddirfawr ar y cylchdro hiraf. Fodd bynnag, pan gaiff 
y refeniw ei ddisgowntio, mae hyd y cylchdro sy’n cynyddu 
refeniw i’r eithaf yn mynd yn llai ac yn llai (gweler Tabl 2). O 
ystyried effaith sylweddol amser a disgowntio, fe’ch cynghorir 
i gynnwys cyfraddau disgowntio a hyd cylchdro gwahanol yn 
nadansoddiad sensitifrwydd eich gwerthusiad ariannol (gweler  
Financial Evaluation of Afforestation Projects - Basic Steps).

Blwch 2: Chwyddiant

Chwyddiant yw’r dirywiad ym mhŵer prynu arian o’i gymharu â phris nwyddau dros amser. Ni ddefnyddir disgowntio i 
roi cyfrif am chwyddiant mewn gwerthusiadau ariannol. Gellir cynnwys neu hepgor chwyddiant yn benodol o’r 
gwerthusiad ariannol gan ddibynnu sut y rhagamcanir y costau a’r refeniw i’r dyfodol. Er enghraifft, os ydych chi’n 
disgwyl cynhyrchu 600 m3 o goed ymhen 40 mlynedd ac mae cellïoedd yn gwerthu am £25 y m3 heddiw, wrth 
amcangyfrif refeniw’r coed yn y dyfodol gallwch naill ai:

Eu rhagamcanu ar sail prisiau heddiw, ac felly rydych chi’n disgwyl derbyn £25 x 600 = £15,000.

neu

Eu rhagamcanu ar sail prisiau sydd wedi’u haddasu ar gyfer chwyddiant (e.e., chwyddiant o 3%), ac felly rydych chi’n 
disgwyl derbyn (£ 25 x 1.0340) x 600 = £48,931.

https://woodknowledge.wales/forestry-economics


Agweddau economaidd ar greu coetiroedd i gynhyrchu coed  tudalen 07

Tabl 2: Gwerth presennol refeniw coed o gelli un hectar o goed conwydd cymysg dosbarth cynnyrch 16 a blannwyd â 2-m o 
ofod rhyngddynt gyda disgowntio ar gyfraddau disgowntio real amrywiol (o 1% i 7%) dros hydoedd cylchdro amrywiol

Gwerthusiad
Enghreifftiol

Hyd cylchdro
(blynyddoedd)

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Cynaeafu
cyfaint (m³ yr 
hectar)

7,585

490
476
124

Refeniw heb ei 
ddisgowntio
(£ yr hectar)

2,000
4,250
7,000
9,750
12,250
14,750
17,250
19,250
21,250
23,000
24,500
26,000
27,250

1%

1,639
3,314
5,193
6,883
8,228
9,426
10,489
11,137
11,697
12,046
12,209
12,327
12,293

2%

1,346
2,591
3,864
4,875
5,548
6,050
6,409
6,478
6,477
6,349
6,126
5,888
5,589

3%

1,107
2,030
2,884
3,465
3,755
3,900
3,935
3,788
3,607
3,368
3,094
2,833
2,561

4%

913
1,594
2,158
2,471
2,552
2,525
2,427
2,226
2,020
1,797
1,573
1,372
1,182

5%

754
1,255
1,620
1,768
1,740
1,642
1,504
1,315
1,138
965
805
670
550

6%

624
990
1,219
1,269
1,191
1,072
936
781
644
521
415
329
258

7%

517
783
920
913
818
702
586
466
367
283
215
163
122
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Canllawiau Ymarferol a Chyngor

Yn y nodyn canllaw hwn, eglurwyd pam mae amser yn 
ystyriaeth bwysig mewn gwerthusiadau ariannol a 
chawsoch eich cyflwyno i’r defnydd o ddisgowntio. Mae’r 
enghreifftiau a roddwyd wedi’u seilio ar refeniw’r dyfodol 
ond mae’r egwyddorion yr un peth ar gyfer costau’r dyfodol.

Gobeithiwn y bydd hyn o gymorth i chi arfer diwydrwydd 
dyladwy rhagarweiniol wrth ystyried a ddylid dechrau 
menter goedwigaeth neu fuddsoddi mewn project 
coedwigo. Cyn penderfynu’n derfynol, rydym yn argymell i 
chi ofyn am gyngor ac arweiniad pellach gan 
reolwr neu asiant coedwigaeth. 

Cewch wybodaeth fanylach ar werthusiadau ariannol o 
fuddsoddiadau coedwigaeth yma: 

01 Gwerthusiad Ariannol o Brojectau Coedwigo -  
 Camau Sylfaenol
02 Gwerthuso Costau Ariannol Coedwigaeth
03 Refeniw o fentrau coedwigaeth
04 Rhoi cyfrif am amser
05 Dulliau amgen i wneud gwerthusiad ariannol o  
 goedwigaeth
06 Ymgorffori Ansicrwydd a Risg

Gwybodaeth Dechnegol

Basic concepts in forest valuation and investment analysis: Edition 3.0 2011. Bullard, S.H. and Straka, T.J. Ar gael yn:  
http://scholarworks.sfasu.edu/forestry/460%5Cnhttp://scholarworks.sfasu.edu/forestry/460/

The Theory and Application of Forest Economics. Price, C. Blackwell 1989

Time, discounting and value. Price, C. Oxford: Blackwell 1993

Forestry Economics. Wagner, J.E.  Abingdon: Routledge 2012

Cyhoeddwyd gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.
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